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انس طال
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14.34
825.000

انس پاالدیوم

درهم امارات

40.460

ین ژاپن

بهار آزادی

44.000.000

ربع

11.750.000

یورو

170.125

لیر ترکیه

24.320

دالر کانادا

114.90

امامی

46.100.000

گرمی

6.800.000

پوند

195.650

یوان چین

22.980

دالر استرالیا

105.500

ایران؛ کشوری بدون لیست
اشیای تاریخی

1.066.000.

نیم

23.500.000

دالر

؟
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عکس :ایلنا

دو کارت زرد مجلس
در جیب صالحی
2

نوبل اقتصاد؛ به نام

دیگران و به کام ما
یادداشت اختصاصی

حمیدرضا وزیری نسب

در روزهــای گذشــته جوایــز نوبــل ســال  2018میــادی بــه
رســم هــر ســال اعــام گردیــد و جایــزه نوبــل اقتصــاد امســال
بــه ویلیــام نــورداس و پــاول رومــر آمریکایــی رســید .ایــن
جایــزه بــه پــاس فعالیتهــای ایــن دو محقــق اقتصــادی در
زمینــه ادغــام و یکپارچــه ســازی تغییــرات زیســت محیطــی

روزانهم

 8صفحه

قیمت  500تومان

www.payamema.ir

کالن و بــه تبــع آن رفــاه عمومــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه

تعــارض ایــده هــا بــوده اســت .در مــدل ارائــه شــده توســط

گیالن هم آن را مطرح کرده است .احمد سیاوشپور به

 20ســال پیــش ،چارچوبــی ترکیبــی از اقتصــاد ،فیزیــک و

و گفته است« :جاری شدن سیل در استانهای شمالی

و پایــدار بــرای ســوختهای فســیلی ارائــه شــده اســت.

در نتیجه قطع درختان جنگلی است».

شــیمی بــرای ایجــاد تعــادل و یافتــن جایگزینــی مناســب

عمدتا به علت کاهش پوشش گیاهی و فرسایش خاک

منجــر بــه ایجــاد فناوریهــای جدیــد میشــود (مثــل
تولیــد موتورهــای دیزلــی در دهــۀ  )1960و از ســویی
پیشــرفت تکنولــوژی مفاهیــم اقتصــادی را دچــار تغییــرات
اساســی میکنــد (مثــل ایجــاد و توســعه فین ِتکهــا).
امــا نقطــه عطــف و شــاهکلید پژوهشهــای نــورداس و
رومــر دو نکتــه اســت :نخســت ،ادغــام و یکپارچهســازی
ایــن دو مــدل؛ یعنــی بررســی تأثیــر متقابــل تغییــرات
زیســت محیطــی و تکنولوژیــک بــر یکدیگــر و بــر اقتصــاد یــک
جامعــه مشــخص .و دوم عــدم ارائــه و بســط یــک مــدل ثابــت
و محــدود بــرای تمامــی جوامــع .بــه عبــارت دیگــر ایــن دو
بیــان میدارنــد کــه ورود و پــردازش دادههــا و بــه تبــع آن
رویکردهــای اقتصــادی در هــر جامعــه متفــاوت و وابســته
بــه عوامــل ذکــر شــده در آن جامعــه بخصــوص اســت.
بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه نسـ ً
ـبتا طوالنــی ،بدیهــی اســت کــه
بهتریــن و موثرتریــن اســتراتژی در ایــن مرحلــه ،اســتفاده از
تئوریهــای اقتصــادی ثابــت شــده و پربــازده اســت .اســتان
کرمــان دارای موقعیــت اســتراتژیک و محیــط زیســت غنــی و
آکنــده از غنائــم و موهبتهــای الهــی اســت .هرچنــد کــه ،در
زیرســاختهای تکنولوژیکــی ،کســورات و نواقــص عدیــدهای
دیــده میشــود .از ســوی دیگــر مشــارکت و یکپارچهســازی
فعالیتهــای پژوهشــی و عملیاتــی الزمــۀ اجــرای ایــن طــرح
اســت .اگرچــه پژوهشهــا و تحقیقــات در ایــن زمینــه
کــم نیســتند (مثــل پژوهشهــای ابریشــمی و کمیجانــی)؛
ولیکــن ادغــام و همگامســازی ایــن فعالیتهــا بــا پشــتیبانی
و پیگیــری نهادهایــی همچــون پارکهــای علــم و فنــاوری،
صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری و  ...زمینهســاز موفقیــت
و پیشــرفتهای چنــد منظــوره بــوده و بــرای رســیدن بــه
ایــن مهــم ،چــه چیــزی بهتــر از پژوهشهــای برنــده جایــزه
اقتصــادی نوبــل ،کــه ســالهای متمــادی آزمــون و خطــا شــده
و نتیجــه مسـ ّ
ـلم آن در اختیــار ماســت ،میتوانــد چــراغ راه مــا
باشــد؟! /کارشــناس ارشــد مدیریــت MBA

عکس :میزان

نــورداس در اوایــل دهــه  1990میــادی ،یعنــی بیــش از

میدهــد از طرفــی تصمیمــات اقتصــادی و شــرایط بــازار

1

چوب است .موضوعی که به تازگی رییس کل دادگستری
پدیده قاچاق چوب خصوصا در شمال کشور اشاره کرده

بــه نــام "تئــوری رشــد درونــی" مشــهور اســت ،نشــان

عراق صحت ندارد

مازندرانی آن شده است؟»علتهای بسیاری برای این

شــده اســت .اســتفاده طوالنــی مــدت و بیــش از حــد بشــر

رومــر در مــدل ارائــه شــده خــود در ســال  ،1990کــه

بستن آب به روی

تبدیل به سیلی ویرانگر و بالیی شود که همهچی را نابود

دید .یکی از این زوایا ،تخریب جنگلها به دنبال قاچاق

در کشــورهای اروپایــی بــه ویــژه کشــور هلنــد اشــاره کــرد.

3

بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد .به دنبال این ماجرا ،این

قضیه مطرح میشود و آن را میتوان از ابعاد مختلف

چندبرابــری تعرفــه ســوختهای کربنــی در دهــه  1970میــادی

بازوی توسعه کشاورزی

درختان جنگلی است

میکند؟ سیلی که تنها  705میلیارد تومان خسارت بخش

از کاربردهــای عملــی ایــن مــدل ،میتــوان بــه افزایــش

«تهک» هواشناسی

شمالی عمدتا در نتیجه قطع

آب وهوایــی و اســتفاده از ســوختهای) و از ســوی دیگــر

از محیــط زیســت همــواره مــورد بحــث و محلــی بــرای

 26آبان آخرین
مهلت تعیین تکلیف
بازنشستگان شاغل
2

جاری شدن سیل در استانهای

در پژوهشهــای ایــن دو محقــق ،از ســویی تاثیــرات بلنــد

اثــر تغییــرات و پیشــرفتهای تکنولوژیکــی بــر اقتصــاد

2

رییس کل دادگستری گیالن:

کشور ،بارانی که از آن به عنوان رحمت الهی یاد میشود

مــدت عوامــل زیســت محیطــی (و در صــدر آن تغییــرات

در این پیام ما می خوانید

در سیل شمال

سوال به ذهن خطور میکند که «چرا باید باران شمال

ایــن پژوهشهــا دقــت کنیــد -1 :اقتصــاد کالن -2 ،عوامــل و

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی صبح ایران

ردپای جنگلخواران

تغییرات زیســت محیطــی و  -3عوامل و تغییرات تکنولوژیکی.

17:34
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طبق آمار رسمی حدود  30درصد سوخت کشور قاچاق میشود
قاچاق بنزین معادل بودجه عمرانی یک سال کشور است

با گذشت حدود یک هفته از سیل شمال کشور ،ابعاد آن

غروب آفتاب

سال چهاردهم

قاچاق بنزین در حد بنز

و تکنولوژیکــی در اقتصــاد کالن ،اهــدا شــد .بــه کلیدواژههــای

06:07

شماره پیاپی1285

معاون میراث فرهنگی :لیستی ازاشیای تاریخی ایران
که درموزههای دنیا وجود دارند ،نداریم

131.710

طلوع آفتاب

تهران

در قوانین انرژیهای
تجدیدپذیر باید
تحول ایجاد شود
3

3

تمدید بخشودگی جرائم وام های کشاورزان
رییـس فراکسـیون تولیـد و اشـتغال مجلس

مـاده  33قانـون برنامـه پنجسـاله ششـم

شـورای اسلامی از تمدید بخشـودگی سـود و

توسـعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشـور

کارمـزد و جرائـم وام های دریافتی کشـاورزان

به مدت سـه سـال موضوع بخشـودگی سود و

خسـارت دیـده از حـوادث غیـر مترقبـه و

کارمـزد و جرائـم وام های دریافتی کشـاورزان

امهـال اصـل وام آنـان تا پایان سـال خبر داد.

خسـارت دیـده از حـوادث غیرمترقبـه و امهال

غالمرضـا کاتـب روز چهارشـنبه بـا اشـاره بـه

اصـل وام آنـان پیـش بینـی شـده اسـت.

برگـزاری جلسـه فراکسـیون تولید و اشـتغال،

نماینـده مـردم گرمسـار در مجلـس شـورای

اظهـار داشـت :ایـن نشسـت با حضـور محمود

اسلامی گفـت :بـا پیگیـری وزیـر ،مهلـت

حجتـی وزیـر جهـاد کشـاورزی برگـزار و

اعلام شـده از سـوی بانـک مرکـزی بـه بانک

موضـوع بخشـودگی سـود و کارمـزد و جرائـم

هـای عامـل تـا پایـان سـال  1397تمدیـد

وام هـای دریافتـی کشـاورزان خسـارت

و همچنیـن مقـرر شـد از محـل  ٪45سـهم

دیـده از حـوادث غیـر مترقبـه و امهـال

کشـاورزی از تسـهیالت اشـتغال روسـتایی

اصـل وام آنـان مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

و عشـایری بـه دام هـای سـنگین اصیـل و

عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای

دام هـای سـبک پربـازده سـهم بیشـتری

اسلامی بیان داشـت :طبق بند خ ذیل تبصره

اختصـاص یابـد.

بستن آب به روی عراق صحت ندارد

معـاون سـفیر جمهـوری اسلامی ایـران در

منطقـه ای ،بیـن المللـی و داخلـی عـراق و

بغـداد روز چهارشـنبه ادعاهـای برخـی رسـانه

شـبکه هـای اجتماعـی بازتـاب داشـت ،آمـده

هـا در خصـوص تصمیـم ایـران بـرای بسـتن

بـود کـه ایران به دسـتور مقـام معظـم رهبری

آب بـه روی عـراق را نادرسـت خوانـد و آن را

درصـدد بسـتن هفـت میلیـارد مترمکعـب آب

تکذیـب کرد.سـید 'موسـی علیـزاده طباطبایی'

جـاری مـرزی بـه روی عـراق در مرزهـای

در اظهاراتـی بـه رسـانه هـای عـراق گفـت کـه

غربـی و شـمال غربـی کشـورمان اسـت.

جمهـوری اسلامی ایران هیـچ برنامه ای برای

معـاون سـفیر جمهـوری اسلامی ایـران در

بسـتن آب رودخانـه هـای مـرزی را بـه روی

بغـداد خاطرنشـان سـاخت کـه امـکان این که

عـراق نـدارد و ادعاهایـی کـه در ایـن خصوص

ایـران ایـن مقـدار آب مـرزی را از عـراق بدون

بـه معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی منتسـب

هماهنگـی قطـع کنـد زیـرا ایـن گونـه مسـائل

شـده ،صحـت نـدارد.در اظهاراتـی منتسـب به

مشـمول توافقنامـه هـای امضـا شـده بیـن

'علیمـراد اکبـری' معاون وزیر جهاد کشـاورزی

دو کشـور از جملـه توافقنامـه  1975الجزایـر

جمهـوری اسلامی ایـران کـه در رسـانه هـای

ا ست .

مناقصات عمومی یکمرحله ای
(چاپ مورخ  )97/7/16اصالحیه آگهی فراخوان

آگهی مناقصـه
صفحه 7

مدیریت روابط عمومی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :
تا ساعت  13روزشنبه مورخ 1397 /07 /21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :تا ساعت  13روزسه شنبه مورخ 1397 /08 / 01
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  8صبح روزچهارشنبه مورخ1397/08/02

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

منظور از سال آبی  ،97 - 96ابتدای مهر  96تا پایان شهریور  97است

عکس :ایسنا

و آموزش همگانی

بدینوسیله اصالح میگردد:

2
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نصـرهللا پژمانفـر در جریـان
طرح سـوال خود از وزیر ارشـاد

کـه شـاهد پخـش فیلمهای مشـکلدار در سـطح کشـور

درخصـوص نظـارت بـر آنچـه

هسـتیم کـه حتـی خـود آمریـکا هـم اجـازه پخـش بـه

عملکـرد ضعیـف و شـائبهدار

آن نمیدهند.عبـاس صالحـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال

بنیـاد ملـی بازیهـای رایانـهای خوانـد گفـت :بـازی هـای

هـم گفـت کـه یکی از مسـیرهایی کـه در حوزه فـن آوری

رایانـهای بـه دسـتگاه ضـد فرهنگـی تبدیل شـده اسـت.

قابلیـت اسـتفاده دارد سـامانههای آنالیـن اسـت کـه

درپاسـخ ،وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی با بیـان اینکه

مخاطـب از طریـق موبایـل ،تبلیـت یـا کامپیوتـر امـکان

رونـد بازیهـای داخلـی ایرانی در سـالهای اخیر حرکت

دسترسـی دارنـد .در ادامـه ایـن جلسـه نماینـدگان پس

رو بـه رشـد از لحـاظ سـهم بـازار در کیفیـت و کمیـت

از اسـتماع سـوال نماینـدهی مشـهد و پاسـخهای وزیـر

سـال  ۹۶گـردش مالی بازیهـای ایرانی یارانـهای حدود

مجمـوع  ۱۹۸نماینـده حاضـر پاسـخهای وزیـر را قانـع

 ۹۲۰میلیـارد تومـان بـوده اسـت.درادامه عضو کمیسـیون

کننـده ندانسـتند و در نتیجـه وزیـر فرهنـگ و ارشـاد

فرهنگـی مجلـس گفـت :اکنـون در حـوزه پخـش و

اسلامی روز گذشـته دو کارت زرد از مجلـس گرفـت.

ادعـای دسـت داشـتن وی در طـرح بمبگـذاری در تجمـع
منافقیـن خبـر دادنـد کـه مقامـات کشـورمان تاکیـد میکننـد
ایـن یـک سـناریوی دروغین بـرای ضربـه زدن به ایران اسـت.
خبرگـزاری فرانسـه گـزارش داد که آلمان اسـدهللا اسـدی ،یکی
از دیپلماتهـای سـفارت جمهـوری اسلامی در ویـن پایتخت
اتریـش را کـه حدود سـه ماه پیش به اتهام دسـت داشـتن در
طـرح بمبگـذاری در گردهمآیی گروهک تروریسـتی منافقین
دسـتگیر شـده بود ،بـه بلژیـک تحویل داده اسـت.

رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه بـا اشـاره به دریافـت نامه
و پیشـنهاداتی کـه جنبـه اجرایـی داشـته باشـند ،اسـتفاده

میلیــارد تومــان بــرای امــور زیربنایــی و تملــک

 350میلیمتــر بــارش را در شــاهد بودیــم .نوبخــت

دارایــی مناطــق ســیل زده در اســتان هــای گیــان

اضافــه کــرد :ایــن بــارش هــا در  2روز متوالــی

و مازنــدران اختصــاص یافــت« .محمدباقــر

( 13و  14مهرمــاه) بــود و بنابرایــن امــکان

نوبخــت» روز چهارشــنبه در حاشــیه جلســه

ســاماندهی روســتاها در ایــن مــدت کوتــاه وجــود

هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران در خصــوص

نداشــت بــه همیــن جهــت خســارت هایــی را بــه

اختصــاص اعتبــار ســیل اخیــر در گیــان و

ســاکنان حاشــیه رودخانــه هــا ،بانیــه و زیرســاخ

مازنــدران ،افــزود :امــروز پــس از اینکــه گــزارش

هــا همچــون پــل و راه هــا وارد کــرد.

بازدیــد بــه هیــات وزیــران ارائــه شــد ،ایــن

رییــس دفتــر رییــس جمهــور گفــت :در اولیــن روزی کــه مجلــس بعــد از
تعطیــات خــود تشــکیل جلســه داد ،اســامی وزرای پیشــنهادی معرفــی

موضــوع کــه گــوش شــنوایی بــرای

میشــود.م حمــود واعظــی در حاشــیه جلســه امــروز هیــات دولــت در

شــنیدن مطالبــات آن هــا وجــود

جمــع خبرنــگاران دربــاره دلیــل معرفــی نشــدن وزرای پیشــنهادی دولــت

نــدارد ،موثــر باشــد؛ البتــه ایــن ســامانه

بــه مجلــس اظهــار کــرد :مــا بنــا داشــتیم پــس از اینکــه الیحـهی تغییــر

هنــوز راه انــدازی نشــده و بــه صــورت

امــور حقــوق شــهروندی گفــت :ســامانه
ســمع بــه عنــوان ســاز و کاری بــرای

الزم و همــه جانبــه را در ایــن زمینــه

شــنیدن صــدای مــردم و دریافــت

انجــام داده اســت .مخفــف ایــن

مطالبــات آنــان ،به صورت آزمایشــی در

ســامانه «ســمع» یعنــی ســازوکاری

مرحلــه آغــاز بــه کار اســت .شــهیندخت

بــرای شــنیدن صــدای مــردم و

مــوالوردی در حاشــیه نشســت هیــات

دریافــت مطالبــات آنــان اســت.

دولــت در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار

وی افــزود :بــه نظــر مــی رســد ایــن

ایرنــا مــورد ســامانه مطالبــات عمومــی

ســامانه در ایــن شــرایط مــی توانــد

(ســمع) گفــت :ایــن طــرح کارشناســی

در تغییــر نــگاه مــردم دربــاره ایــن

ســاختار دولــت در مجلــس تصویــب شــد ،تغییــرات وزرا را انجــام دهیــم

آزمایشــی و پایلــوت در مرحلــه آغــاز

امــا هفتــه گذشــته متوجــه شــدیم مجلــس تمایلــی بــه تصویــب آن

بــه کار اســت و بایــد منتظــر بــود کــه

الیحــه نــدارد.

مرحلــه آزمایشــی بــه چــه نحــوی عمــل

وی در ادامــه افــزود :وزرای اقتصــاد و کار ،تعییــن شــدهاند ،ممکــن

مــی کنــد کــه بــه صــورت سراســری

اســت یکــی دو تغییــر دیگــر نیــز در ســایر وزراتخانههــا ایجــاد شــود

و ملــی نهایــی شــود.چندی پیــش

مــا ایــن آمادگــی را داشــتیم کــه وزرا را معرفــی کنیــم امــا مجلــس

حســام الدیــن آشــنا ،مشــاور رییــس

هفتــه آینــده تعطیــل اســت .هیــات رییســه هــم گامهایــی برداشــت کــه

جمهــوری و رئیــس مرکــز بررســی

تعطیلــی هفتــه آینــده مجلــس را لغــو کنــد امــا چــون نماینــدگان بــرای

هــای اســتراتژیک ریاســت جمهــوری

حضــور در حوزههــای انتخابیــه خــود برنامهریــزی کــرده بودنــد ،ظهــر

در صفحــه شــخصی خــود در توییتــر،
از راه انــدازی ایــن ســامانه بــه صــورت
آزمایشــی خبــر داده بــود.

قاچاق بنزین در حد بنز
گزارش
پیام ما
تــداوم پرداخــت یارانــه بــه بخــش
انــرژی و بــروز نوســان ارزی در
را افزایــش داده و ســود حاصــل از

یـک عضـو حقوقدان شـورای نگهبان گفت که در جلسـه روز

مــی شــود.قاچاقچیان ســوخت تــاش

ســرمایه هــای ملــی را بــه جیــب
قاچاقچیــان ســرازیر کــرده اســت.
قاچاقــی کــه طبــق آمــار رســمی کشــور

مــی کننــد از طریــق خالءهــای قانونــی
و اجرایــی بــه تجــارت ســیاه و پــر
ســود خــود ادامــه دهنــد ،حتــی اگــر

ایــن تجــارت بــه تحمیــل هزینــه

قاچــاق ســوخت شــده اســت.

محمــد حســن نــژاد عضــو کمیســیون

هــای ســنگین بــر بودجــه دولــت و

قاچاقچیــان گازوییــل ،بنزیــن و انــواع

اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی

مــردم منجــر شــود.

ســوخت را از ایــران بــه همســایگان

مــی گویــد کــه روزانــه  22میلیــون

قاچــاق ســوخت ،معضــل دیرینــه اقتصاد

شــرقی و غربــی رســانده و ســود

ســوخت در کشــور قاچــاق مــی

ایــران بــه شــمار مــی رود ،ریشــه اصلــی

سرشــاری را عایــد خــود مــی کننــد.

شــود کــه اگــر ایــن مقــدار را بــه

ایــن نــوع قاچــاق بــه اختــاف قیمــت

میــزان مصــرف ســوخت در کشــور

قیمتــی کــه در کشــورهای همســایه

ســوخت در داخــل ایــران و کشــورهای

در ســال  97رشــد شــتابانی داشــته

خریــداری میکننــد حســاب کنیــم

همســایه بازمــی گــردد.

اســت؛ از ابتــدای امســال تــا پایــان

روزی  110میلیــارد تومــان و ظــرف

بــر اســاس برآوردهــا ،پرداخــت

تیرمــاه بــه طــور میانگیــن روزانــه

یکســال مبلغــی بالــغ بــر  40هــزار

یارانــه انــرژی و پاییــن بــودن قیمــت

 86.8میلیــون لیتــر بنزیــن در کشــور

میلیــارد تومــان مــی شــود.به گفتــه

ســوخت در ایــران ،عــاوه بــر بــار

مصــرف شــده کــه نســبت بــه مــدت

وی اگــر بخواهیــم نــرخ بنزیــن را

مالــی  480هــزار میلیــارد ریالــی

مشــابه پارســال رشــد  9.6درصــدی را

بــا دالر  4200تومانــی حســاب کنیــم

بــرای دولــت ،آســیبهای زیســت

نشــان مــی دهــد.

قیمــت بنزیــن در کشــور مــا حــدود

محیطــی غیرقابــل جبرانــی را در پــی
داشــته و موجــب شــدت گرفتــن

الیحـه بـه شـورای نگهبـان واصـل شـد و در جلسـه مـورد

روزانــه  20میلیون لیتر

سوخت قاچاق می شود

پنــج ســنت میشــود درحالــی کــه
ایــن بنزیــن در کشــورهای خلیــج
فــارس قیمتــی حــدود  50تــا 60
در مقابــل ایــن مقــدار حجــم قاچــاق

جلسـه بعـدی شـورای نگهبـان مـورد بررسـی قـرار گیـرد.

صحبتــی کــه مطــرح مــی شــود

کدخدایـی سـخنگوی شـورای نگهبـان نیـز در ایـن بـاره در

افزایــش قیمــت بزنیــن و گازوییــل

توییتـر نوشـت« :مصوبـه  CFTامـروز در دسـتور شـورای

اســت کــه حســن نــژاد افزایــش

نگهبـان نبـوده و هنـوز ایـن شـورا اعلام نظر نکرده اسـت».

قیمــت حامــل هــای ســوختی کشــور

 26آبان آخرین مهلت تعیین

را الزم مــی دانــد و معتقــد اســت
ایــن افزایــش قیمــت باعــث گرانــی

تکلیفبازنشستگانشاغل

گفتــه وی اگــر ایــن حجــم ســرمایه

رییس سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور گفت 210 :نفر

کشــور کــه در حــال خــروج از کشــور

مشـمول اصالحیـه قانـون ممنوعیت به کارگیری بازنشسـتگان

اســت را در ســایر زمینــه هــا هزینــه

هسـتند و دسـتگاه هـای دولتـی بایـد تـا  26آبان ماه نسـبت

شــود عــاوه بــر جلوگیــری از گــران

بـه تعییـن تکلیـف و انتصـاب افـراد جایگزیـن اقـدام کننـد.

شــدن کاال باعــث عبــور و مــرور افــراد

جمشـید انصاری روز چهارشـنبه در حاشـیه جلسه هیات دولت

توســط سیســتم حمــل و نقــل کشــور

در جمـع خبرنـگاران ،افـزود« :قانـون ممنوعیـت بـه کارگیـری

نیــز مــی شــود.

در ســایر زمینــه هــا نمــی شــود .بــه

علت اصلی قاچاق قیمت پایین

بازنشسـتگان» از سـال  1395تصویـب شـد و مطابـق آن بـه
دولـت ممنـوع و مـوارد اسـتثنایی در قانون مشـخص شـد.

چــون یــک هفتــه پــس از معرفــی وزرای پیشــنهادی ،بایــد بررســی رای
اعتمــاد آغــاز شــود.

مهـم تریـن عوامـل افزایش جذابیـت بـرای قاچاقچیان
اسـت که سـبب شـده یـک شـکاف قیمتی بین سـوخت

توزیعـی در کشـور با همسـایگان ایجاد شـود؛ موضوعی
کـه قاچاقچیـان از آن اسـتقبال می کننـد.در این میان،

نوسـان شـدید نرخ ارز ،فاصله قیمت میان سـوخت در
ایـران بـا سـایر کشـورها را بـاال بـرده و میـزان جذابیت

قاچـاق را افزایـش داده اسـت .پرداخـت یارانـه انـرژی
و پاییـن بـودن قیمـت سـوخت در ایـران ،عالوه بـر بار

مالـی حـدود  48هـزار میلیـارد تومانـی بـرای دولـت،

آسـیب های زیسـت محیطـی غیرقابل جبرانـی را در پی
داشـته و موجـب شـدت گرفتـن قاچـاق سـوخت شـده
اسـت.قیمت سـوخت در ایران در مقایسـه با کشـورهای

همسـایه در حـدی اسـت کـه بـا وجـود ریسـک بـاالی

قاچـاق ،بـاز هـم قاچاقچیـان نمـی تواننـد از سـود این
کار چشـم پوشـی کنند.

ســنت دارد.

بررسـی قـرار نگرفـت.وی گفـت :ایـن الیحـه احتمـاال در

کارگیـری بازنشسـتگان و کسـانی کـه بازخریـد شـده بودند در

دوشــنبه بــه مــا اعــام کردنــد کــه وزرا در فرصــت دیگــری معرفــی شــوند

پرداخت یارانه برای سـوخت و نوسـان شـدید نرخ ارز از

طبق آماررسمی حدود  30درصد سوخت کشورقاچاق میشودقاچاق بنزین معادل بودجه عمرانی یک سال کشوراست

حدود  30از ســوخت کشــور را شــامل

اسـت.نجات هللا ابراهیمیـان در ایـن بـاره اظهـار کـرد :ایـن

میلیــارد تومــان بــرای امــور هزینــه ای و یکصــد

هــا در نیــم اخیــر بــی ســابقه بــود و بیــن  250تــا

ریاســت جمهــوری هــم بررســی هــای

 CFTبه جلسه روزگذشته
شورای نگهبان نرسید
مقابلـه بـا تامیـن مالـی تروریسـم ( )CFTبررسـی نشـده

بــرای تامیــن نیازهــای فــوری ســیل زدگان50 ،

یکــی حجــم نــزوالت جــوی برابــر برخــی گــزارش

دســتیار ویــژه رییسجمهــوری در

ما ههــای گذشــته ،قاچــاق ســوخت

گذشـته شـورای نگهبـان ،الیحه الحـاق ایران به کنوانسـیون

وزیــران  9میلیــارد تومــان

بودجــه بیــان کــرد :ســیل اخیــر دو ویژگــی داشــت

مصوبــه

مردم آغاز به کار می کند

دربـاره نامـه اخیـر تعـدادی از اقتصادانـان کشـور بـه دولـت،

اسـتفاده خواهیـم کرد.

امــروز هیــات

بــا شــهر مصــوب شــد .ئیــس ســازمان برنامــه و

دولت

شــده و مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک

بودجـه در حاشـیه جلسـه هیـات دولـت در جمـع خبرنگاران

منعکـس گردید .انشـاءهللا از نظراتی که جنبـه اجرایی دارند،

و بودجــه گفــت :براســاس

پــل هــا کــه موجــب قطــع ارتبــاط برخــی روســتاها

سامانه سمع برای شنیدن مطالبات

خواهیـم کرد.محمـد باقـر نوبخـت ،رییـس سـازمان برنامه و

اظهار کرد :نامه اخیر اقتصادانان دیده شـد .پیشـنهاد آنها نیز

رییــس ســازمان برنامــه

اعتبارهــا بــرای مرمــت زیرســاخت هــا بــه ویــژه

پیشنهادی معرفی میشوند

نکته

اخیـر تعـدادی از اقتصادانـان اظهـار کرد :ان شـاءهللا از نظرات

در اولین جلسه مجلس ،وزرای

عکس :تسنیم

نامه اقتصادانان به
دولت دیده خواهد شد

 8روز یکشنبه  29مهرماه است

عکس :مهر

داشـته اسـت ،گفـت :بـر اسـاس پژوهشهـای دقیق در

بـا  ۸۰رای موافـق ۸۳ ،رای مخالـف و  ۴رای ممتنـع از

رسـانهها در حالـی از اسـترداد دیپلمـات ایرانـی بـه بلژیـک بـا

در پایان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسالمی گفت :جلسه بعدی مجلس ساعت

اعتبار  159میلیارد تومان اعتبار به سیل زدگان

بارگـذاری فیلـم نظارتهـای کافی وجود نـدارد؛ به طوری

استرداد دیپلمات ایرانی
به بلژیک

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

رییس مجلس شورای اسالمی گفت :جلسه بعدی مجلس  29مهر برگزار میشود .علی الریجانی

021-26325268

دو کارت زرد مجلس در جیب صالحی
پارلمان

10003432117834

مجلس هفته آینده جلسه ندارد

مواد سوختی درکشوراست

مقدار قاچاق بنزین به اندازه بودجه عمرانی کشور در یک سال است

اســـدهللا قـــره خانـــی ســـخنگوی

کمیســـیون

انـــرژی

مجلـــس

شـــورای اســـامی در خصـــوص
عل ــت قاچ ــاق گس ــترده س ــوخت در
کشـــور میگویـــد تفـــاوت قیمـــت
ســـوخت در ایـــران و همســـایه
امـــکان قاچـــاق

هـــای کشـــور

ســـوخت را بـــرای افـــراد ایجـــاد
کـــرده اســـت.
او معتقـــد اســـت در طـــرح هـــدف
منـــد کـــردن یارانـــه هـــا بایـــد
طـــی پنـــج ســـال قیمـــت حامـــل
هـــای ســـوختی بـــه قیمـــت فـــوب
خلیـــج فـــارس مـــی رســـید ولـــی
ایـــن طـــرح بـــه صـــورت کامـــل
انجـــام نشـــد و ماحصـــل ایـــن
انجـــام نشـــدن تفـــاوت قیمتـــی
کنونـــی بنزیـــن بـــا قیمـــت واقعـــی
آن اســـت.

این حجم قاچاق سازمان

دهی شده است

مهــرداد الهوتــی عضــو کمیســیون
برنامــه و بودجــه مجلــس معتقــد

اســت بــا ایــن اعــداد بــزرگ قاچــاق
احســاس مــی شــود ســازمان دهــی
شــده باشــد ایــن حجــم بنزیــن را
کولبــران نمــی تواننــد جابجــا کننــد و
ســازمان دهــی وجــود دارد
او راه حــل جلوگیــری از ایــن مقــدار
قاچــاق را

ایجــاد ســهمیه بنــدی

مــی دانــد و مــی گویــد صحبتــی
کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه
در بودجــه ســال  98بــرای هــر فــرد
ایرانــی تــا یــک ســقف خاصــی
ســهمیه در نظــر گرفتــه شــود و مــازاد
ایــن مقــدار بــه قیمــت آزاد باشــد.

پیام رسـانه
انگلستان

روزنامه تایمز

 ،چاپ لندن نوشـته:

نخسـت وزیر میخواهد کابینه را مجبور به

مصالحـه در یک برگزیت جدید کند.

روسیه

خبرگـزاری اسپوتنیک

نوشته:

سیسـتم انرژی اتحادیه اروپا از هم
میپاشـد اگر تحریمهای آمریکا بر نفت
روسیه اثر بگذارد.

خاورمیانه

پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره

گزارشـی از قتل جمال خاشقجی از
نیویورک تایمز بازنشـر کرده.

آلمان

خبرگزاری دویچهوله

نوشـته:

توفانی «مایـکل» میتواند بدترین توفان
دهه باشد.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ،اظهار کرد :هر انسان عاقلی با اندک اطالعی از

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

میزان مصرف و برداشتهای آب و همچنین شرایط اقلیمی و میزان بارشهای سالیانه ،میتوانست پیشبینی کند
روزی استان اصفهان به چنین وضعیتی دچار میشود.

021-26325268

«تهک» هواشناسی بازوی

توسعه کشاورزی
تهک

رییـس
هواشناسـی

شـبکه

مناب 
ع
طبیعی

و

بلوچسـتان گفـت :طـرح توسـعه
هواشناسـی کاربردی سـعی دارد

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی

گرد و غبار

کهگیلویـه و بویراحمـد گفـت :منابع

بـا ارائـه توصیـه هـای بهنـگام و کاربـردی هواشناسـی

ناپذیـر اسـت کـه مهمتریـن اهـداف و ماموریـت منابـع طبیعی

تولیـدات کشـاورزان را از گزنـد حـوادث و مخاطـرات

حفاظـت از مراتـع و جنگلها اسـت .الیاس تاجالدینـی اصالح،

آب و هوایـی حفـظ کنـد  .محمـود دیانتـی افـزود :ایـن

احیـاء ،توسـعه و واگذاری اراضـی را از مهمتریـن ماموریتهای

طـرح از سـال  1393در همـه اسـتان هـای کشـور بـه

منابـع طبیعـی و آبخیـزداری دانسـت و افـزود :ارائه آمـوزش به

منظـور مدیریـت و کاهـش ریسـک و افزایـش بهـره وری

کارکنـان ،بهرهبـرداران و آحـاد مـردم بـه عنـوان یـک اولویـت در

در تولیـد محصـوالت کشـاورزی در حـال اجراسـت کـه از

دسـتور کار مسـووالن این اداره کل قرار گیرد تا آگاهیها نسـبت

چهـار الیـه یـا سـطح تشـکیل شـده اسـت .

بـه تاثیـرات منفـی تخریبهـا و آتش سـوزیها افزایـش یابد.

در حـال حاضـر البـرز با اسـتانهای

تصفیهخانه فاضالب

مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت

 150هـزار کانـون گردوغبـار مشـترک

ایـن اسـتان پـر از آب اسـت .ابراهیـم علـوی گفـت :طـی

دارد کـه ایـن کانونهـا بـر کیفیت هوای اسـتان تأثیر به سـزایی

بارندگـی هـای صـورت گرفتـه بـر اثر جاری شـدن سـیل،

دارد.حامـد فرضـی اظهـار کرد :طی سـالهای گذشـته بـه دلیل

دو میلیـون و  400هـزار متـر مکعـب سـیالب وارد سـد

توسـعه نامتوازن شـهرها ،کاهش بارندگی ،کاهش سـطح منابع

شـیرین دره و  900هـزار متـر مکعـب سـیالب نیـز وارد

آبهای سـطحی و فقیر شـدن پوشـش گیاهی شـاهد افزایش

سـد بـارزو شـده اسـت .وی با بیـان اینکه میزان سـیالب

عرصههـای بیابانـی در اسـتان بودهایـم .وی ادامـه داد :در حـال

وارد شـده بـه سـد چندیـر یـک میلیـون و  500هـزار متـر

حاضـر  25هـزار کانـون گردوغبـار در البـرز فعال اسـت که عمده

مکعـب بـوده اسـت ،تصریـح کرد :امـا هنوز این سـد وارد

ایـن کانونهـا در اشـتهارد و نظرآباد هسـتند.

مـدار نشـده اسـت.

اسـتان تهـران ضمـن انتقـاد از

عمدتا در نتیجه قطع درختان جنگلی است

رونـد کنـد احـداث تصفیهخانـه
فاضلاب در شهرسـتان اسالمشـهر و

خبرنگار/پیام ما

بهارسـتان و ایجـاد بـوی نامطبوع در

بــا گذشــت حــدود یــک هفتــه

ایـن مناطـق گفـت :پسـاب شـهری

از ســیل شــمال کشــور ،ابعــاد

شهرسـتان اسالمشـهر ،واوان و

آن بیشــتر مــورد بررســی قــرار

بهارسـتان نبایـد بیـش از ایـن

میگیــرد .بــه دنبــال ایــن

سـرگردان باشـند .آنطـور کـه ایسـنا

ماجــرا ،ایــن ســوال بــه ذهــن

مینویسـد کیومـرث کالنتـری بـا

خطــور میکنــد کــه «چــرا بایــد

بیـان اینکـه شـرکت آب و فاضلاب

بــاران شــمال کشــور ،بارانــی

در شهرسـتان اسالمشـهر در حـال

کــه از آن بــه عنــوان رحمــت

حاضـر تنهـا نیـم مـدول تصفیهخانه

الهــی یــاد میشــود تبدیــل

فاضلاب بـرای  ۲۲هـزار نفـر

بــه ســیلی ویرانگــر و بالیــی

راهانـدازی کرده اسـت ،اظهـار کرد :با

شــود کــه همهچــی را نابــود

توجـه به جمعیت بیـش از  ۵۰۰هزار

میکنــد؟ ســیلی کــه تنهــا

نفری شهرسـتان اسالمشـهر به سـه

 705میلیــارد تومــان خســارت

مـدول تصفیهخانـه احتیـاج داریم و

بخــش مازندرانــی آن شــده

ایـن بـه معنی آن اسـت که شـرکت
آب و فاضالب تنها یک ششـم کار را

اســت؟»علت هــای بســیاری

او در دیــدار بــا فرماندهــی

بــرای ایــن قضیــه مطــرح

مرزبانــی

گیــان

کــه علــی محمــد شــاعری

میشــود و آن را میتــوان از

بیــان کــرده اســت« :معضــل

ســخنگوی

کمیســیون

ابعــاد مختلــف دیــد .یکــی از

قاچــاق یکــی از آســیبها

کشــاورزی مجلــس هــم بــه

ایــن زوایــا ،تخریــب جنگلهــا

و تهدیــدات امــروز کشــور

ایــن موضــوع اشــاره کــرد .او

بــه دنبــال قاچــاق چــوب

اســت و واحدهــای تولیــدی

دربــاره قاچــاق چــوب اظهــار

اســت .موضوعــی کــه بــه

داخلــی بیشــترین ضربــه را از

کــرده بــود« :در ارزیابــی

تازگــی رییــس کل دادگســتری

قاچــاق کاال بــه کشــور متحمــل

میدانــی و پرســش و پاســخ

گیــان هــم آن را مطــرح کــرده

میشــو ند » .

هــا مشــخص شــد کــه قاچــاق

اســت .احمــد ســیاوشپور بــه
پدیــده قاچــاق چــوب خصوصــا
در شــمال کشــور اشــاره کــرده
و گفتــه اســت« :جــاری شــدن
ســیل در اســتانهای شــمالی
عمدتــا بــه علــت کاهــش
پوشــش گیاهــی و فرســایش
خــاک

در نتیجــه

قطــع

درختــان جنگلــی اســت».

اســتان

علت افزایش قاچاق

چوب چیست؟

امــروز صنعــت چــوب در دنیــا

بــه یــک تجــارت مهــم و ارزآور
تبدیــل شــده اســت .همیــن
ســودآوری ایــن تجــارت یکــی
از دالیــل ایجــاد و تشــدید
قاچــاق ایــن محصــول اســت.

آمــار قاچــاق چــوب در کشــور
اســت کــه یکــی از دالیــل آن
هــم نبــودن نیــروی کافــی در

بیــان میشــود .مثــا اینکــه

شهرسـتان بهارسـتان  ۷۰۰هـزار نفـر

بخــش مهمــی از قاچــاق

جمعیـت داریم چـون در این مناطق

چــوب بــه دلیــل کمبــود

منبـع پذیرنـدهای ماننـد دریاچـه یا

درآمــد و فرصتهــای شــغلی

رودخانـهای روان نداریـم فاضلاب

در مناطــق روســتایی اســت.

بـه صـورت رهـا شـده در محیـط

امــا ســوال اینجاســت کــه آیــا

باقـی میمانـد و بـوی تعفـن ایجاد

همــه قاچاقچیــان بــه صــورت

میکنـد .

خــرده پــا و از ســر فقــر یــا

کالنتـری با اشـاره به اینکه سـازمان

بیــکاری دســت بــه ایــن کار

برنامـه و بودجـه ردیـف اعتبـاری

زدنــد یــا در برخــی مــوارد

ویـژهای بـرای احـداث و افتتـاح

قاچــاق چوبهــای جنگلــی بــه

تصفیهخانـه فاضلاب در ایـن نقـاط

صــورت ســازمان یافتــه شــکل

اختصـاص داده اسـت ،گفـت :رونـد

میگیــر د ؟
برخــی مســووالن ،کارشناســان

عکس :آنا

همـراه اسـت کـه ایـن بـرای محیط

هــزار متــر مکعــب در ســال

بــرای افزایــش ایــن قاچــاق

واوان  ۶۰۰هـزار نفـر جمعیـت و در

اسالمشـهر و بهارسـتان بـا کنـدی

اســت امــا حــدود  70تــا 80

البتــه دالیــل دیگــری هــم

اسـت .در شهرسـتان اسالمشـهر و

احـداث تصفیهخانـه در شهرسـتان

قاچــاق بــا آمارهــا متفــاوت

حفاظــت از جنــگل هاســت.

در ایـن شهرسـتان به انجام رسـانده

جنــگل و مــردم بــه عنــوان
منابــع آگاه اذعــان دارنــد کــه

قاچاق چوب در کشور رو به افزایش است

قاچــاق چــوب در جنگلهــای

محیط زیست را دار نزنیم

سـوال اینجاسـت کـه راه حـل مبـارزه بـا آن
چیسـت؟ چـه جریمـهای بایـد اختصـاص داد

تحمــل مصــرف انــرژی اضافــی را نــدارد .افــرادی کــه
امســال جایــزه نوبــل اقتصــادی را بردنــد هــر دو در
مبحــث عــدم تحمــل زمیــن ،محیــط زیســت ،آب و

قاچـاق کاال و ارز کشـور بایـد فکری بـرای این

انــرژی صحبــت کردنــد .کشــور مــا هــم ماننــد همــه دنیــا

موضـوع کنـد و جرایـم را سـنگینتر کنـد.

و چــه بســا بدتــر در حــوزه محیــط زیســت در حالــی کــه

مازنــدران بــه صــورت ســازمان

چــوب زیــاد اســت .اینکــه بــا

یافتــه صــورت میگیــرد و

رونــد رو بــه افزایشــش در

قاچاقچیــان خــرده پــا کــه

حــال نابــودی طبیعــت و ایجــاد

معمــوال توســط قانــون دســتگیر

هــزاران بحــران زیســتی اســت

میشــوند و اکثــر مــردم آن هــا

بــر کســی پوشــیده نیســت .اما

را بــه عنــوان قاچاقچــی چــوب

ســوال اینجاســت کــه راه حــل

میشناســند توســط فــرد یــا

مبــارزه بــا آن چیســت؟ چــه

افــرادی هدایــت و ســرکردگی

جریمـهای بایــد اختصــاص داد

میشــوند کــه ایــن افــراد شــاید

کــه وقتــی قاچاقچیــان خــرده

در طــی ســالها شناســایی

پــا گیــر قانــون میافتنــد

و دســتگیر نشــده باشــند.

دیگــر هــوس تکــرار اینــکار بــه

آنطــور کــه ایســنا مینویســد از

سرشــان نزنــد .بــه گفتــه علــی

طرفــی مشــاهده میشــود کــه

پیرفلــک رییــس ســتاد مبــارزه

بســیاری از گونههــای درختــی

بــا قاچــاق کاال و ارز مازنــدران

ممنــوع القطــع در واحدهــای

قوانیــن و جریمههــای فعلــی

تولیــدی و صنایــع چوبــی کشــور

بازدارنــده نیســت و ایــن فکــر

بــرای ســاخت مبلمــان و دیگــر

را از ســر قاچاقچیــان بیــرون

وســایل چوبــی مــورد اســتفاده

نمیانــدازد تــا دوبــاره ســراغ

قــرار میگیرنــد کــه بیانگــر

ایــن کار نرونــد .بــه اعتقــاد

ارتبــاط برخــی از واحدهــای

او قــوه قضائیــه و ســازمان

قاچاقچیــان

مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز
کشــور بایــد فکــری بــرای
ایــن موضــوع کنــد و جرایــم را
ســنگینتر کنــد.

حــق زمیــن ،هــوا ،آب ،خــاک ،دریــا ،صح ـرا ،کــوه
و دشــت ،گیاهــان ،حیوانــات و ســایر موجــودات و

اینکــه یکــی از راهکارهای بســیار موثر و ســازنده در

عرصـ ه هــای محیــط زیســتی که بــا حیــات جامعه

صیانــت از ســرمایههــای حیاتــی خداونــد ،فرهنگ

محیــط زیســت بــه عنــوان ســرمایه ملــی و متعلق

پیونــد تنگاتنــگ بــا حیــات ســالم جامعــه دارد و

پیونــد دارنــد .وی اظهــار داشــت :تامیــن ســامت و

ســازی در ایــن زمینــه اســت گفــت :ب ـرای نجــات

بــه نســل امــروز و آینــده امانتــی ارزشــمند در

همــان گونــه کــه در جوامــع بشــری ،بهداشــت و

بهداشــت محیــط زیســت از اصــول اولیــه اســت و

و حفــظ محیــط زیســت از تهدیــدات گوناگــون

دســتان ماســت ،ودیعــه ای کــه نیازمنــد حفاظــت

پیشــگیری مقــدم بــر درمان اســت ،تامیــن فضای

مــردم و مســووالن جامعــه موظفنــد در تحقــق ایــن

بایــد فرهنــگ توجــه بــه اهمیــت و ارزش محیــط

و صیانــت همگانــی بــوده و فرهنــگ ســازی و

ســالم و محیــط زیســت مناســب نیــز مقــدم بــر

مهــم ســعی و تــاش خویــش را بــه کار گیرند ولی

زیســت ســالم بیــن آحــاد مــردم ایجــاد و تقویــت

آمــوزش در ایــن مســیر ضرورتــی فراموش نشــدنی

ت هــای ناشــی از محیــط زیســت
جب ـران خســار 

آنچــه در زندگــی جوامــع مختلــف بشــری ظهــور

شــود .مهمتریــن هــدف در ارتقــای فرهنگ زیســت

اســت.

آلــوده اســت.

ی دهــد کــه عــدهای
دارد و نمایــان اســت ،نشــان مـ 

محیطــی افـراد جامعــه ،ایجــاد شــناخت در زمینــه

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان خراســان

آنطــور کــه ایرنــا مینویســد تــورج همتــی افــزود:

بــیمحابــا بـرای تامیــن منافــع خویــش بــه همــه

اهمیــت تعامــل انســان بــا محیــط زیســت و تاثیر

رضــوی گفــت :ســامت و حفاظــت محیــط زیســت

ســالم نگــه داشــتن محیــط زیســت یعنــی رعایــت

اصــول زیســت محیطــی پشــت پــا زده و هیــچ

عملکــرد منفــی یــا مثبــت وی بــر محیــط اســت.

یــک درصــد از جمعیــت جهــان را دارد یــک و هفــت دهــم
درصــد از انــرژی جهــان را مصــرف میکننــد.
کالنتــری بــا اشــاره بــه موانعــی کــه بــر ســر راه مصــارف
ی قــرار دارد ،اذعــان داشــت :عوامفریبــی نمیگــذارد
انــرژ 
شــدت اســتفاده از انــرژی کاهــش یابــد و در نتیجــه
نوبــت بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر هــم نمیرســد.اگر
میخواهیــم انرژیهــای تجدیدپذیــر را افزایــش دهیــم
بایــد تصمیمــات اساســیتری اتخــاذ شــود .کالنشــهرها
جــای تنفــس بــه خاطــر آلودگــی هــوا نــدارد و تهــران در
تیرمــاه هــم  6روز بــه خاطــر بــاال بــودن غلظــت اوزون
بایــد تعطیــل میشــد.
او در رابطــه بــا دیدگاههــای پوپولیســتی تشــریح کــرد:
اگــر کمــاکان بخواهیــم سیاســتهای پوپولیســتی را
ادامــه دهیــم و حــدود مصرفــی بــرای مصــرف انــرژی
نداشــته باشــیم ،انرژیهــای تجدیدپذیــر هــم توســعه
نخواهــد یافــت .امــروز هیــچ کــس حاضــر نیســت بــر
روی تولیــد بــرق از پســماند ســرمایهگذاری کند.کالنتــری
تاکیــد کــرد :بــه ســمت انرژیهــای تجدیدپذیــر رفتــن
اجتنابناپذیــر اســت امــا سیاســتهای کشــور بــا آن
همســو نیســت و تــا ایــن سیاس ـتها اصــاح نشــود نــه
وزارت نیــرو اســتقبال خواهــد کــرد و نــه ســرمایهگذار بــه
ســمت آن خواهــد رفت.رییــس ســازمان محیــط زیســت
کشــور در رابطــه بــا اینکــه انرژیهــای تجدیدپذیــر نیــاز
بــه یــک تحــول اساســی در سیاسـتگذاری دارنــد اظهــار
کــرد :بــرای اقــدام در زمینــه انرژیهــای تجدیدپذیــر نیــاز
بــه یــک تحــول جــدی اســت و بــه قوانینــی نیــاز داریــم

ســخن در خصــوص قاچــاق

ی کننــد .او بــا بیــان
گونــه حریمــی را رعایــت نم ـ 

و نظـارت بهداشـتی و کارشناسـی بـر فراینـد جمـع آوری و

انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران اظهــار کــرد :کــره زمیــن

اعتقـاد او قـوه قضائیـه و سـازمان مبـارزه بـا

است؟

شـهرداری در کمیتـه سـاماندهی ایـن سـگها عضو اسـت

عیســی کالنتــری در ســومین کنفرانــس بینالمللــی

و جریمههـای فعلـی بازدارنـده نیسـت .بـه

جرایم فعلی بازدارنده

سـگهای بالصاحـب نـدارد ولـی بـه عنـوان همـکار بـا

دوســتان پوپولیســت مــا نخواهــد بــود.

مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز مازنـدران قوانیـن

چوبهــای جنگلــی اســت.

گفـت :دامپزشـکی وظیفـهای در قبـال تزریـق واکسـن به

نیازمندیــم و بایــد قوانینــی تصویــب شــود کــه بــاب میــل

نزنـد .بـه گفتـه علـی پیرفلـک رییـس سـتاد

تولیــدی

بی صاحب در سـطح شـهرها هسـتیم .علی اصغر شـریفی

زمینــ ه انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه یــک تحــول جــدی

میافتنـد دیگـر هوس تکـرار اینکار به سرشـان

بــا

ویلای متعـدد در البـرز شـاهد افزایـش تعـداد سـگهای

رییــس ســازمان محیــط زیســت کشــور گفــت :مــا در

کـه وقتـی قاچاقچیـان خـرده پـا گیـر قانـون

اســت ».بــه گفتــه اوکشــفیات

جـدی تبدیـل شـدهاند ،تصریـح کـرد :بـه دلیل وجـود باغ

لزوم تحول درقوانین
انرژیهای تجدیدپذیر

نابـودی طبیعـت و ایجـاد هـزاران بحـران

بخاطــر تقاضــای بیشــتر چــوب

ولگـرد در البـرز بـه معضلـی

محیط زیست کشور مطرح کرد

اینکـه بـا رونـد رو بـه افزایشـش در حـال

چــوب افزایــش یافتــه و ایــن

اشـاره

بـه

اینکـه

سـگهای

رییس سازمان

زیسـتی اسـت بـر کسـی پوشـیده نیسـت .اما

اســفندماه ســال گذشــته بــود

سگهای
ولگرد

مدیـرکل دامپزشـکی البـرز بـا

عقیـم سـازی ایـن حیوانـان دارد.

سـخن در خصـوص قاچـاق چوب زیاد اسـت.

رییس کل دادگستری گیالن :جاری شدن سیل در استانهای شمالی
فاطمه نامجو

ای خراسـان شـمالی گفـت:

نکته

انتقـاد از از روند کند احداث

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه

قزویـن ،تهـران و مرکـزی بیـش از

ردپای جنگلخواران در سیل شمال

خبر

زیسـت قابـل قبـول نیسـت.

سد

سگهای ولگرد در البرز

 17درصـد از حجـم سـدهای

طبیعـی و مراتـع سـرمایه مملکـت
بـوده کـه بسـیاری از آنها برگشـت

ویالباغها عامل زیاد شدن

خراسان شمالی پر است

مدیـرکل منابـع طبیعی البـرز گفت:

www.payamema.ir
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 17درصد حجم سدهای

کانون گردوغبار در البرز

از تخریب منابع طبیعی

پایـش

سیسـتان

وجود  25هزار هکتار

مهمترین راهکار جلوگیری

3

پیام زیست

10003432117834

کــه بــاب میــل دوســتان پوپولیســت مــا نخواهــد بــود.
دشــمنان آگاه و دوســتان نــادان بــا ایــن رونــد موجــود

مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت خراســان

رضــوی گفــت :بـرای آمــوزش افـراد جامعــه
در زمینــه پیشــگیری از تخریــب محیــط
زیســت بایــد برنامــهریــزی منظــم بــر

مبنــای اولویــتهــا درجامعــه انجــام شــود
و بــراســاس آن ،ســازمانهــای مســوول بــا
ف شــده ،اولویتها
توجــه بــه وظایــف تعریـ 

را در برنامــه کاری خــود بگنجاننــد.

اجــازه رونــق بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر نخواهنــد داد.
ایــن سیاس ـتها راه را بــرای اجــرای ایــن قوانیــن مهیــا
نخواهــد کــرد.
وی افــزود :بــه گفتــه دولــت در برنامــه ششــم بایــد
5هــزار مــگاوات انــرژی تجدیذپذیــر اضافــه شــود امــا
منابــع یاران ـهای آن در اختیــار وزارت نیــرو اســت و بایــد
ایــن انرژیهــا را از تولیدکننــده خریــداری کنــد و یــا
طبــق قانــون هــوای پــاک بایــد ســاالنه  30درصــد مقــدار
انرژیهــای تجدیدپذیــر اضافــه شــود امــا آیــا یارانــه آن
وجــود دارد؟ قیمتهــای انــرژی اگــر اصــاح نشــود
شــدت اســتفاده از انــرژی بــاز هــم باالتــر مــیرود.

پیام رسـانه
فرانسه

خبرگـزاری فرانس۲۴

خبر داده

اتحادیـه اروپا پس از گزارش آبوهوای

سـازمان ملل موافقت کرده  ۳۵درصد از
تولیـد خودرو خود را متوقف کند.

اروپا

کشـته شدن حداقل پنج نفر در اثر
بارش شـدید باران در اسپانیا تیتر یک

یورونیوز

است.

آمریکا

روزنامـه نیویورک تایمز

در

گزارشـی اولین روز حضور برت کاوانا،
قاضی پرحاشـیه آمریکایی در دیوان عالی
آمریکا را شـرح داده است.

آمریکا

خبرگـزاری سیانان

از وقوع یک

توفـان جدید در جنوب آمریکا خبر داده.

4

10003432117834

پیام میراث

www.payamema.ir

بناهای تاریخی کازرون مرمت میشود

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان فارس گفت« :بناهای تاریخی شهرستان

کازرون با تخصیص 7میلیارد و 500میلیون ریال مرمت و تجهیز میشوند».

021-26325268
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تمدید تعطیلی موزه کوشک

کرمانشـاه بـه عنـوان یکـی

کنیـم .امـا؛ امـروزه در عصـر دیجیتـال و تکنولوژی که

در نشسـت شـورای فنـی

منوچهـری آمـل بـه تصویـب اعضـا رسـید.طرح

از اسـتان هـای پیشـرو در

سـال  ۲۰۱۸بـه تحـول دیجیتـال در گردشـگری توجه

و اقتصـادی صنـدوق احیـا

مرمـت و احیـای بنـای تاریخـی کاروانسـرای وکیـل

اسـت

شـده اسـت ،کسـب وکارهـای صنعـت گردشـگری

و بهرهبـرداری از بناهـا و

کرمـان و گرانـد هتـل قزویـن نیـز از دیگـر طـرح

فنـاوری

و هتلـداری بایـد بـه سـمت آن حرکـت کننـد ،تـا

اماکـن تاریخـی و فرهنگـی

هـای مـورد بررسـی بودنـد کـه بـا تصمیـم اعضـای

دیجیتالـی بسـتر مناسـبی را برای ارائـه اطالعات الزم

بتـوان از طریـق آن مزایـای بیشـتری را کسـب

کلیـات طـرح مرمـت و احیـای بنـای تاریخـی خانه

شـورای فنـی و اقتصـادی بررسـی مجـدد آن بـه

بـه گردشـگران و ایجـاد کسـب و کارهایـی در حوزه ی

کرد.علـی اصغـر مونسـان؛ معـاون رئیسجمهـور و

منوچهـری آمـل در اسـتان مازنـدران بـه تصویـب

جلسـه آتـی ایـن شـورا موکـول شـد.

گردشـگری ،بـرای عمـوم مـردم مهیـا کنـد.

رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و

رسید.شـورای فنـی و اقتصـادی صنـدوق احیـا که با

اعضـای شـورای فنـی -اقتصـادی صنـدوق احیـاء

بـرای پنجـم مهـر مـاه  27سـپتامبر در سـال 2018

گردشـگری چنـدی پیـش در توئیتـی بـا اشـاره بـه

حضـور اعضـای شـورا ،معاونان و کارشناسـان میراث

بناهـای تاریخـی شـامالکبر تشـکری نیـا ،محسـن

شـعار «گردشـگری و تحـول دیجیتالـی» را انتخـاب

نشسـت مشـترکی کـه بـا وزیـر ارتباطـات و فنـاوری

فرهنگـی اسـتانهای مازنـدران ،کرمـان و قزویـن و

امامـی ،فریبـرز دولـت آبـادی ،سـید امیـر مهـرداد

کـرد کـه ایـن موضـوع نشـان از اهمیت و تأثیـر عمیق

داشـت ،نوشـت :طی این نشسـت مشـترک با وزارت

بهـره بـرداران و مشـاوران طرح های مرمـت و احیاء

محمـد حجـازی و حسـین رایتـی مقـدم بـه اضافـه

مسـائل دنیـای دیجیتـال بر حـوزه صنعت گردشـگری

ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات مقـرر شـد در کلیـه

سـه بنـا برگـزار شـد ،طـرح هـای مرمـت بناهـای

مسـئوالن صنـدوق احیـاء متشـکل از پرهـام

و سـفر دارد .بـه گفتـه کارشناسـان ،مـا در صنعـت

موزههـا و اماکـن تاریخـی و فرهنگـی کشـور اینترنـت

خانـه منوچهـری آمـل ،کاروانسـرای وکیـل کرمـان و

جانفشـان ،خشـایار نیکـزاد ،عبـاس پالیزبـان و علی

گردشـگری سـنتی ،نتوانسـتیم سـهم مناسـبی از

رایـگان عرضـه شـود.

گراندهتـل قزویـن مـورد بررسـی قـرار گرفـت که در

کاظمـی هسـتند.

میراث

کشـور،
بـا

در تلاش

اسـتفاده

از

مرمت

بـازار کسـب و کار در ایـن حـوزه ی اقتصـادی جـذب

پشتپرده آمار
گردشگری ایران

ایـن جلسـه کلیـات طـرح مرمـت و احیـای خانـه

نظریه ساخت دستکندها برای دفاع

سوژه

بـا بیـان اینکـه معمـاری در دنیـا بـا

متعارفـا بـه آن معمـاری میگوییـم

دسـتکند آغـاز شـده و مقدمـه هـر

پهلـو بزنـد.وی بـا بیـان اینکـه در

معمـاری دسـتکند بـوده اسـت ،گفت:

معمـاری مـا هنـوز آنچنـان کـه بایـد و

برخـی تصـور میکننـد دسـتکندها

شـاید دسـتکند شـناخته نشـده اسـت

بـرای دفـاع سـاخته میشـده امـا

و در ایـن سـه دوره بـا زوایـای ایـن

فقـط ایـن نظریـه است.سـیدمحمد

نـوع معمـاری آشـنا شـدهایم ،عنـوان

بهشـتی پیـش در سـومین همایـش

کـرد :سـرزمینها در عالـم بـه دو

بینالمللـی معمـاری دسـتکند در

نـوع آرام و بیقـرار تقسـیم میشـود

دانشـگاه بوعلیسـینا ،بـا اشـاره بـه

کـه ایـران را میتـوان در کشـورهای

اینکـه در روزهـای نخسـت پرداختـن

بیقـرار محسـوب کرد.بهشـتی بـا

بـه موضـوع دسـتکند شـاید قابـل باور

بیـان اینکـه ایـران تحت فشـار صفحه

نبـود ،افـزود :دسـتکند مجموعـهای

شـبه جزیـره عربسـتان قـرار دارد،

بــه منظــور تکمیــل پــروژه ســاماندهی امــوال مــوزه بــه مــدت یــک مــاه

اظهـار کـرد :زلزلههایـی کـه در ایـران

تمدیــد شد.ســید رحمتالــه رئــوف حنــان  ،مدیــر مجموعــه فرهنگــی

اتفـاق میافتـد بـه علـت تحـت فشـار

تاریخــی نیــاوران بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :پــروژه مرمتــی و ســاماندهی

بـودن ایـن سـرزمین از نظـر الیههـای

امــوال مــوزه کوشــک احمدشــاهی از  ۱۷شــهریور مــاه ســال جــاری آغــاز

زیرزمینـی اسـت و بـه جـز کویرهـای

شــده و طبــق زمــان بنــدی و برنامــه ریــزی انجــام شــده ایــن تعطیلــی تــا

مرکـزی ایـران ،همه نقاط تحت فشـار

 ۱۷آبــان مــاه ادامــه دارد.عمــارت کوشــک احمدشــاهی اواخــر دوره قاجــار

قـرار دارنـد.وی بـا اشـاره بـه اینکه در

جهــت خوابــگاه ییالقــی احمدشــاه در میــان بــاغ نیــاوران بــا مســاحتی

تحقیقـات و بررسـیهای انجام شـده،

بالــغ بــر  ۸۰۰مترمربــع در دو طبقــه بــا ســقف شــیروانی بنــا گردیــد .از

دیـده میشـود کـه در نقـاط پرحادثـه،

ویژگــی هــای عمــده ایــن بنــا تزئینــات و نمــای آجــری بــه کار رفتــه در

از گذشـتههای دور جمعیـت بیشـتری

سرتاســر نمــای بیرونــی آن اســت .ایــن عمــارت در دوره پهلــوی دوم

نیز سـاکن میشـدند ،گفـت :تغییرات

پــس از مرمــت و تغییــر مبلمــان داخلــی بــه عنــوان محــل ســکونت رضــا

آبوهوایـی ماننـد بارندگـی در بیـن

پهلــوی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .عالقهمنــدان بــرای بازدیــد از مجموعــه

سـالهای مختلـف و یـا فـرق بیـن

فرهنگــی تاریخــی نیــاوران میتواننــد در شــش ماهــه دوم ســال همــه

سـردترین یـا گرمتریـن روز سـال
موجـب تمایـز کشـور ایـران بـا سـایر

عکس :ایسنا

رییـس پژوهشـکده میـراث فرهنگـی

اسـت کـه میتوانـد بـه آنچـه مـا

تعطیلــی مــوزه کوشــک احمدشــاهی مجموعــه فرهنگــی تاریخــی نیــاوران

کشـورها شـده اسـت.

ایران؛ کشوری بدون لیست اشیای تاریخی
کدامیــک از اشــیای تاریخــی ایــران

مدیــران مختلــف میــراث فرهنگــی و

گفــت :فهرســتی از اشــیای تاریخــی

را نگهــداری و حتــا بــه نمایــش

مــوزهداران و مدیرکلهــای موزههــای

ایــران کــه در موزههــای دنیــا وجــود

گذاشــتهاند؟!

کشــور بــه خــارج از کشــور و بازدیــد

دارنــد ،نداریــم چراکــه موزههــای دنیــا،

بــه طــور مثــال گفتــه میشــود مــوزه

از موزههــای مطــرح دنیــا ماننــد

ایــن لیســت را در اختیــار مــا قــرار

لــوور در فرانســه بــه تنهایــی بیــش از

لــوور و متروپولیتــن و آرمیتــاژ بودیــم

نمیدهنــد .از یکســو برخــی از موزههــا

 ۲۵۰۰اثــر باســتانی و ارزشــمند ایــران را

امــا هنــوز فهرســتی جامــع از اشــیای

تعامــل خوبــی بــا مــا ندارنــد و از دیگــر

در بخــش بزرگــی کــه بــه نــام «ایــران»

تاریخــی ایــران کــه در موزههــای دنیــا

ســو تهیــه چنیــن فهرســتی منــوط بــه

اســت بــه نمایــش گذاشــته اســت.

بــه نمایــش گذاشــته شــدهاند ،نداریــم

مســائل متعــددی اســت.

تعــدد و گســتردگی ایــن آثــار بــه

چــه رســد بــه اشــیایی کــه در مخــازن

آن طــور کــه ایلنــا نوشــته او در پاســخ

اندازهایســت کــه ایــن بخــش تبدیــل

نگهــداری شــده و احتمــاال امــکان

بــه ایــن ســوال کــه چــرا نمیتوانیــم

بــه یکــی از بزرگتریــن بخشهــای

نمایــش و عرضــه عمومــی ندارنــد.

فهرســتی از اشــیای تاریخــی ایــران

رشـد  ۵۱.۵درصـدی سـفر گردشـگران خارجـی بـه ایـران
بـا توجـه بـه ریـزش سـفر اروپاییهـا و برخـی کشـورهای

بــا وجــود آنکــه ایــران در زمــره ۱۰

آسـیایی از جملـه چینیهـا و ژاپنیهـا درحالـی بـه زعـم

کشــوری محســوب میشــود کــه

برخـی تحلیلگران و فعاالن گردشـگری عـدد مبالغهآمیزی

بیشــترین اثــر تاریخــی در دنیــا

اسـت کـه گروه دیگری از کارشناسـان بر نزدیکـی این آمار

داراســت امــا هیــچ فهرســتی از اشــیای

بـه واقعیـت صحـه گذاشـتهاند و نـه تنهـا این رشـد آماری

تاریخــی ایــران کــه در موزههــای

را تاییـد میکننـد ،کـه بـاور دارنـد جمعیـت گردشـگران

دنیــا نگهــداری میشــوند و حتــا بــه

ورودی بـه ایـران بیشـتر از اعـداد اعالم شـده اسـت.

نمایــش گذاشــته شــدهاند ،وجــود

محمدرضـا پوینـده که در دهههای  ۸۰و  ۹۰مسـؤولیتهای

نــدارد.

متفاوتـی را در معاونـت گردشـگری داشـته ،در مقـام

درحالــی کــه از یکســو برخــی از منابــع

کارشـناس بـه تحلیـل وضعیـت آمارهـای گردشـگری

از وجــود هــزاران شــی تاریخــی ایــران

پرداختـه و بـر ضـرورت پـردازش آمارهـای خـام پلیـس

در موزههــای دنیــا خبــر میدهنــد

مهاجـرت تاکیـد کـرده اسـت و در گفتوگـو بـا ایسـنا

امــا چــون فهرســتی از اســامی ایــن

بـه رشـد  ۵۱.۵درصـدی آمـار گردشـگران خارجـی ورودی

اشــیا وجــود نــدارد ،نمیتــوان گفــت

بـه کشـور در شـش ماهـه نخسـت امسـال اشـاره کـرد و

مــوزه لــوور شــده اســت و بــرای دیــدن
همــه ایــن آثــار؛ بیــش از دو روز زمــان
نیــاز اســت.
بــا وجــود آنکــه در بیــش از ســه دهــه

موزهها لیست هایشان را در
اختیار ما نمی گذارند

محمدحســن طالبیــان (معــاون میــراث

و مــا توانســتهایم بــا آنهــا ارتبــاط و
تعامــل خوبــی برقــرار کنیــم ،در دســت
داشــته باشــیم ،گفــت :از آثــاری

نمایــش درمیآینــد و در کاتالــوگ

سـایر موضوعـات در تمـام کشـورها بویـژه در ایـران کاری

نمایشــگاهها چــاپ میشــوند ،خبــر

بسـیار سـخت و با موانع و مشـکالت فراوان روبهرو اسـت،
بـه آسیبشناسـی ،بحـث و پژوهـش کارشناسـی فـراوان
نیـاز دارد.
وی همچنیـن یـادآور شـد :اعلام آمارهـا در ایـران بویـژه
در صنعـت گردشـگری همـواره یکـی از موضوعـات چالش
برانگیـز ،خبرسـاز و پرحاشـیه بـوده و خواهـد بـود؛
بهطوریکـه بسـیاری از مدیـران عالـی کشـور تـا سـر حـد
امـکان تلاش میکننـد از اعلام عمومـی آمارهـای تحـت
مدیریـت خـود فاصلـه بگیرنـد.
او اضافـه کـرد :از ابتـدای سـال  ۹۷کـه بـه مرور آمار رشـد
گردشـگران خارجـی ورودی بـه کشـور از سـوی سـازمان
عکس :ایرنا

گردشـگری بودیـم ،بهطوریکـه در سـطح گسـترده صحـت

کــه در موزههــای دنیــا وجــود دارنــد

میشــوند و بــه صــورت قانونــی بــه

در حوزههـای سیاسـی ،فرهنگـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و

عمومـی و تخصصـی بویژه در نزد فعـاالن بخش خصوصی

اســت.

بـه نمایش گذاشـتهاند را به صورت مشـخص معرفـی کنیم اما
تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و مسـئوالن میراث فرهنگی دائم

از لـزوم چنین مهمی سـخن میگویند و در نهایـت راه به جایی
نمیبرند.البتـه مدیـرکل موزهها و اموال منقـول تاریخی تاکید

دارد :درموزههـای دنیـا ،آثـارتاریخـی ازایـران نیـزوجـود دارد
که هنوز شناسـنامه آنها استخراج نشـده و اطالعاتی درخصوص

آنهـا وجود نـدارد .درعین حال ،کلکسـیونرهایی داریم که هنوز
اشـیای کلکسـیون خود را جایـی چاپ نکـرده و درمعرض دید

عمـوم نگذاشـتهاند .درواقـع میتوان گفـت؛ هر انـدازه تحقیق

کنیـم ،نمیتوانیـم بـه آمـارجامعـی ازاشـیای تاریخـی که در
خارج ازایران اسـت دسـت پیدا کرده و آن را منتشـرکنیم .فقط

میتوانیـم بگوییـم کـه براسـاس آخریـن گزارشها چـه تعداد

اثـرتاریخـی ازایـران درموزههای دنیا به نمایش درآمدهاسـت.

امـا حتـی بـا صحـت  ۱۰درصد هـم نمیتوانیـم بگوییـم که در

تمـام دنیا چه تعـداد اثر تاریخـی از ایران وجـود دارد.

کــه در معــرض دیــد عمــوم گذاشــته

افـزود :بررسـی ایـن مهـم کـه چـرا تولیـد آمارهـای دقیق

گذشـته شـاهد بازتـاب و بازخـورد منفـی در دو سـطح

باهنــر (نیــاوران) مراجعــه کننــد و ایــن مجموعــه تــا ســاعت  ۱۷فعــال

نکته

موزههــای دنیــا چــه تعــداد و

گذشــته شــاهد ســفرهای مــداوم

فرهنگــی کشــور) درخصــوص ایــن مهــم

گزارش

روزه از ســاعت  ۸تــا  ۱۶بــه ایــن مجموعــه واقــع در تهــران ،میــدان شــهید

باوجـود آنکه کارگر تاکید دارد که شـاید بتوان آثـاری که موزهها

معاون میراث فرهنگی :لیستی از اشیای تاریخی ایران که در موزههای دنیا وجود دارند ،نداریم

میـراث فرهنگـی و گردشـگری اعلام شـد ،بـه ماننـد

احمدشاهی به مدت یک ماه

عکس :ایرنا

میراث کرمانشاه در پرتو تحوالت دیجیتالی

تصویب کلیات طرح مرمت خانه منوچهری آمل

ایران در زمره  10کشوری است که بیشترین آثار تاریخی را دارد

ایـن آمـار بـه طـور جـدی زیـر سـوال قـرار گرفتـه اسـت.

لیستی وجود ندارد

کــه حاضــر هســتند طــی یــک قــرارداد
بــه شــرط تامیــن هزینههــا ،بــه

که نام موزه و شی باشد

داریــم امــا لیســت آنهــا را نداریــم.

محمدرضــا کارگــر (مدیــرکل موزههــا

البتــه تعــدادی از آثــار هــم هســتند کــه

و امــوال منقــول تاریخــی) نیــز

از وجــود آنهــا خبــر نداریــم .میدانیــم

درخصــوص وجــود یــا عــدم وجــود

تعــدادی از آثــار از تخــت جمشــید

لیســتی کــه نــام اشــیای تاریخــی

بــه خــارج از کشــور رفتــه و فقــط

ایــران کــه در موزههــای دنیــا وجــود

تعــدادی از آثــار و اشــیای تاریخــی

دارنــد در آن ذکــر شــده باشــد ،گفــت:

مــا در کاتالوگهــا و کتابهــای

شــاید مــوردی بدانیــم کــه چــه آثــاری

موزههــا چــاپ شــده اســت؛ امــا

در موزههــای دنیــا وجــود دارد امــا

لیســت کاملــی از ایــن آثــار نداریــم.

اینکــه بــه صــورت مشــخص بدانیــم

طالبیــان خاطرنشــان کــرد :میدانیــم

چــه آثــاری از ایــران در موزههــای

کــه تعــداد زیــادی از آثــار و اشــیای

دنیــا نگهــداری میشــود ،خیــر چنیــن

تاریخــی ایــران در زیرزمینهــا و

لیســتی در دســت نیســت.

انبارهــای موزههــای دنیــا وجــود دارد

او ادامــه داد :تاکنــون چندیــن بــار ایــن

و بایــد بــه تدریــج پیگیــر ایــن آثــار

بحــث مطــرح شــده اســت و برخــی

باشــیم.

افــراد آمادگــی خــود را اعــام کردهانــد

کشــورهای مختلــف ســفر کننــد و
رایزنیهــای الزم را بــرای انجــام ایــن
کار را انجــام دهنــد امــا هنــوز ایــن کار
بــه دلیــل مشــکالتی کــه دارد ،انجــام
نشــده اســت.مدیرکل موزههــا و امــوال
منقــول تاریخــی افــزود :در حــال
حاضــر شــاید بتوانیــم از آثــاری کــه در
سراســر جهــان در معــرض دیــد عمــوم
گذاشــته شــده ،از طریــق پرســش و
پاســخ و دیــدن آثــار لیســت ،تهیــه
کنیــم .ایــن درحالــی اســت کــه اشــیای
موجــود در موزههــای دنیــا فقــط آن
اشــیایی نیســت کــه در معــرض دیــد
عمــوم گذاشــته میشــود بلکــه تعــداد
زیــادی از اشــیا در مخــازن موزههــا
نگهــداری میشــوند.

پیام رسـانه
مازندران

روزنامـه خبرشمال

به نقل از

عباسـعلی رضایی فرماندار نوشت :خسارت
بیش از 4میلیارد تومانی سـیل به ساری

جنوب کرمان

روزنامه کاغذوطن

از پلمپ شدن

مغازه های تعاون روستایی کهنوج در روز

«روستا» خبر داد.

اصفهان

روزنامه اصفهان زیبا

نوشـت:

روز جهانـی کودک  ،چهار باغ اصفهان
بارانـی را دیدنی تر کرد.

فارس

روزنامه افسانه

نوشت :خودداری از

حمل بار مشکالت کامیون داران را حل
نمی کند.

10003432117834

حمایت از  ۶۴هزار سالمند سیستان و بلوچستان

پیام ایران

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان گفت 64 :هزار و  ۳۵۶سالمند از خدمات مستمری ،درمان و

بهداشت و تسهیالت کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان بهره مند هستند.

021-26325268

مهم در شورای حل اختالف

برنامهریزی برای کشت

شناساییکارکنان شهرداریها

 80هزارهکتارکلزا درگلستان

تامین اجتماعی درخوزستان

رییـس دادگسـتری شـوش گفـت:

جدیـد

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی

صلح و سازش  3پرونده

خوزستان

کارتهـای

کرمان

اعضـاء شـورای حـل اختلاف ویـژه
عشـایر ایـن شهرسـتان بـا تلاش

منتهـی به صلـح و سـازش کنند.صادق جعغـری چگنی رئیس
دادگسـتری شـوش گفـت :با تلاش و کوشـش فـراوان اعضاء
شـورای حـل اختالف ویژه عشـایر این شهرسـتان خوشـبختانه
توانسـتند  3پرونده مهم با موضوع درگیری مسـلحانه بین چند
طایفـه پـس از برگزاری چندین جلسـه و پی گیریهای مسـتمر
کـه یکـی طایفـه ها درگیر در اسـتان ایلام بود منتهـی به صلح

یکسانسـازی کارتهای شناسایی

اصفهان

مهـدی کرباسـیان رییـس هیـات
عامل ایمیـدرو ،اعضای هیئت مدیره

جعل و سوءاسـتفاده از کارتها صادر میشود.علی خدادادی،

اسـتان صـورت گرفته اسـت.مختار مهاجر اظهار کـرد :تاکنون

رییس کمیسـیون خدمات شـهری شـورا نیز به تفاهمنامهی

بیش از  71هزار هکتار قرارداد کشـت کلزا با کشـاورزان اسـتان

کل تامیـن اجتماعـی اسـتان خوزسـتان بـا تاکید بر توسـعه

شـهرداری کرمان با ادارهکل راه و شهرسـازی اسـتان اشاره کرد

منعقـد شـده اسـت.وی تصریـح کـرد :بـذر و نهادها بـه اندازه

و تـداوم تعامـل دو سـویه میـان کانونهـای بازنشسـتگی و

و گفـت :بـا توجـه بـه نبود قیـر در کشـور ،شـهرداری کرمان با

کافـی تأمیـن شـده و در حـال توزیع میان کشـاورزان اسـت.

سـازمان تامیـن اجتماعـی گفـت  :در حـال حاضـر  ٢٢کانون

ادارهکل راه و شهرسـازی تفاهمنامه امضا کرده تا این ادارهکل

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی گلسـتان یادآور شـد :میزان

بازنشسـتگی و مسـتمری بگیر در سـطح اسـتان خوزسـتان

 257تـن قیـر بهصورت رایـگان در اختیار شـهرداری قرار دهد

بـذر مـورد نیاز کلزا در هر هکتار  3تا حداکثر  4کیلوگرم اسـت

فعال هسـتند که بعنوان نمایندگان بازنشسـتگان و مستمری

تـا برای آسـفالت محلههـای هدف مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

کـه ایـن کار به افزایش تولید محصول کمـک زیادی میکند.

بگیـران ،تالشـهای قابـل تقدیـری بعمـل آورده اند.

هواشناسـی کاربـردی سـعی دارد بـا ارائـه
توصیههای بهنگام و کاربردی هواشناسـی

شـرکت برگزار شـد .در این مراسـم با

تولیـدات کشـاورزان را از گزنـد حـوادث و

اهـدا لـوح از زحمات بهرام سـبحانی

مخاطـرات آب و هوایـی حفـظ کنـد.
محمـود دیانتـی در جلسـه هماهنگـی
اجرا و دیسکاشـن طرح تهک کشـاورزی

عظیمیـان توسـط دکتـر کرباسـیان،

مهرسـتان گفت :این طرح از سـال 1393

وی بـه عنـوان مدیرعامـل جدید این

در همـه اسـتان هـای کشـور بـه منظـور

مجتمـع صنعتـی معرفـی شـد .زهرا

مدیریـت و کاهـش ریسـک و افزایـش

سـعیدی ،نماینـده مـردم مبارکـه در

بهـره وری در تولید محصوالت کشـاورزی

مجلـس گفـت :دکتـر سـبحانی هم

در حـال اجراسـت کـه از چهـار الیـه یـا

جایـگاه فـوالد را بـاال بردنـد و هـم

سـطح تشـکیل شـده است.

مالحظـات اجتماعـی را ارتقـا دادنـد.

وی بـا بیـان اینکـه فعالیـت سـامانه

وی بـا بیـان اینکـه ما از این اسـتعفا

هـای مختلـف آب و هوایـی و تنـوع زیاد
پدیـده هـای مخرب جوی در سیسـتان و
بلوچسـتان موجـب شـده تـا طـرح تهک

خـود را تنظیـم کنـد.

در اولیـت هـای هواشناسـی اسـتان قرار

دیانتـی در ادامـه بـه آخریـن وضعیـت

گیـرد ،افـزود :این طـرح نیازمنـد تقویت

دریافت نزوالت جوی اسـتان اشـاره کرد و

سیسـتم های پایش و پیش بینی وضع

گفـت :امسـال یکی از بدترین سـال های

هـوا اسـت تـا آثـار و پیامدهای ناشـی از

زراعـی از لحـاظ میـزان دریافـت نـزوالت

پدیـده هـای مخـرب را بـه حداقل ممکن

جـوی اسـت کـه سـبب شـده اسـتان مـا

برساند.

کـم بـارش ترین اسـتان کشـور شـود.

وی افـزود :مهرسـتان جـزو نخسـتین

رییس شـبکه پایش هواشناسـی اسـتان

شهرسـتان هـای سـطح اسـتان اسـت

افـزود :علاوه بـر کاهش بارش در سـالی

کـه الیـه سـوم طـرح تهـک را اجـرا کرده

قـرار داریـم کـه دامنـه و شـدت فعالیـت

اسـت .الیـه سـوم در سـطح شهرسـتان

بادهـای  120روزه گسـترده تـر و شـدیدتر
ً
تقریبا تمام نواحی اسـتان
شـده اسـت و

کشـاورزی هـر شهرسـتان اجرا می شـود

را درگیـر کـرده اسـت ،بـه طـوری کـه هم

کـه براسـاس آن بـا توجـه بـه شـرایط

میـدان بـاد و هـم گردوغبار حاصـل از این

جـوی و پدیـده هـای مخـرب پیـش رو

بادهـا تـا نواحـی جنوبی اسـتان کشـیده

در منطقـه ،توصیـه هـای کاربـردی بـه

شـده است.

هـا و بـا مشـارکت هواشناسـی و جهـاد

بحرانـی تحریـم از اهمیـت ویـژه ای
برخـوردار اسـت.زهرا سـعیدی عنوان
عکس  :مهر

مهمترین مانع بخش کشاورزی در استان سیستا ن وبلوچستان آب است

رییــس شــوراهای حــل اختــاف
خوزســتان گفــت :بــرای رفــع
ایــرادات و نقــاط ضعــف در

کــرد و گفــت :بــرای رفــع ایــرادات

شــوراهای حــل اختــاف  ،بازرســی

و نقــاط ضعــف در شــوراهای حــل

بهتریــن راه اصــاح امــور ایــن نهــاد

اختــاف  ،بارزســی بهتریــن راه

عکس :برق خوزستان

عبدالعبــاس زبیــدی نیــا معــاون

تقویــت آنــان مــی شــود.وی افــزود:

شــوراهای

بازرســان بایــد بــا چالشــهای

در

موجــود در شــوراهای حــل اختــاف

جلســه ی بــا حضــور بازرســان

مقابلــه کننــد و در حیــن بازرســیها

اداره کل شــوراهای اســتان بــر

ضمــن رفــع ایــرادات بــه آمــوزش

قضایــی
حــل

تاسـیس صندوق  ( GCFصندوق اقلیم سـبز) بوده و در آن  ۷۱میلیون دالر

و

رئیــس

اختــاف

محمـود دشـت بـزرگ اظهار کرد :نشسـت محیط زیسـتی کره جنوبـی در نهم

افزایـش تـاب آوری شـبکه برق خوزسـتان درمقابل تغییرات اقلیـم ( ریزگرد
و افزایـش دمـا) یکـی از اتفاقـات مهـم این نشسـت خواهد بود.
وی تصریـح کـرد :بسـته ۱۱۸میلیون دالری برق منطقه ای خوزسـتان شـامل
زمینـی (کابلـی) کـردن  ۶۰کیلومتـر خـط فشـار قـوی ،احـداث یک دسـتگاه
پسـت انتقـال و احداث یک دسـتگاه پسـت فـوق توزیع بصـورت  GISجهت
محافظـت از شـبکه در مقابـل ریزگـرد و سـایر آلودگـی های زیسـت محیطی
مـی باشـد کـه تأمیـن حـدود  ۶۰درصـد از منابـع ایـن پـروژه بـه میـزان ۷۱
میلیـون دالر توسـط صنـدوق بـه صورت بالعوض درخواسـت شـده اسـت.

کـودکان بـا ایـن گسـتردگی در راسـتای فرهنـگ سـازی
مصـرف بهینـه آب صـورت گرفتـه اسـت.علیرضا تخـت
شـاهی ،افـزود :جشـنواره سـفیران کوچـک آب در راسـتای
برنامه های ابالغی شـرکت مهندسـی آبفای کشـور اسـت و
شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمانشـاه به منظـور فرهنگ

وی ادامـه داد :ایـن شـرایط وضعیـت
کشـاورزی در اسـتان را شـکننده تـر از

تریـن زمـان انجـام گـرده افشـانی یـا

گذشـته کـرده و سـبب شـده تـا ریسـک

کشـت برخی محصـوالت را به کشـاورزان

فعالیـت های ایـن بخش افزایـش یابد.

اعلام مـی کنـد.

امـا بـا فعالیـت طـرح تهـک مـی تـوان

وی بـا بیـان اینکـه غالـب اراضـی زراعـی

بخـش هـای ریسـک بـروز خسـارت بـه

شهرسـتان خـرده مالکـی اسـت ،افـزود:

کشـاورز را کاهـش داد .نعمـت هللا قنبـر

مجموعـه جهـاد کشـاورزی مهرسـتان از

زهـی رئیـس اداره جهـاد کشـاورزی

اجـرای ایـن طرح اسـتقبال کـرده و تمام

شهرسـتان مهرسـتان نیـز در این جلسـه

تلاش خـود را بـرای تـداوم فعالیـت آن

بـا اشـاره بـر ضـرورت اجرای طـرح تهک

بـکار مـی گیـرد .کارشناسـان ایـن اداره

کشـاورزی در سـطح اسـتان ،گفت :طرح

آمادهانـد تـا در زمـان لزوم همـکاری الزم

تهـک کشـاورزی یـک نیـاز و ضـرورت

را با هواشناسـی شهرستان داشته باشند.

انکارناپذیـر در بخـش کشـاورزی اسـتان

قنبـر زهـی در ادامـه بـه کاهـش نـزوالت

اسـت چراکه تولید محصوالت کشـاورزی

جـوی در سـطح شهرسـتان اشـاره کـرد

را بـه نوعـی تضمیـن کـرده و بهـره وری

و گفـت :متأسـفانه بـا کاهـش بارندگـی

تولیـد را بـا هشـدارها و توصیـه هـای بـه

در چنـد سـال اخیـر بسـیاری از قنـوات

موقـع افزایـش مـی دهـد.

شهرسـتان خشـک شـده یـا بـه سـمت

وی ادامـه داد :وقتـی کشـاورز پیـش

خشـکی رفتـه اسـت.
ادامـه

داد:

مدیریـت

از شـروع مـوج سـرما یـا گرمـا آگاهـی

وی

الزم را کسـب کنـد بهتریـن راهـکار بـرای

خشکسـالی نیازمند همـکاری همه جانبه

جلوگیـری از خسـارت را پیـش بینـی و

دسـتگاه هـا دولتـی و همه مـردم دارد به

اجـرا مـی کنـد .یـا در صـورت اطلاع از

نحـوی که کشـاورزان در مصرف منابع آب

وزش بـاد شـدید ،زمـان مناسـب بـرای

صرفـه جویـی کـرده و محصـوالت بـا نیاز

گـرده افشـانی خرمـا انتخـاب مـی کنـد.

آبـی کـم کشـت کنند.

سـازی در مصـرف بهینه آب ،برنامه های ویـژه و متنوعی را
در طـول سـال برای کـودکان و نونهاالن در نظر گرفته اسـت.
وی ضمـن تبریـک روز جهانـی کـودک بـا تأکیـد بـر اینکـه
فرهنـگ سـازی بـرای مصـرف بهینـه آب بایـد از سـطوح
پاییـن تـر و مهدهـای کـودک آغـاز شـود ،تصریـح کـرد:
بـرای آنکـه بتوانیـم فرهنـگ درسـت مصـرف کـردن را در
جامعـه ترویـج کنیـم ،بایـد آمـوزش و فرهنگ سـازی را از
خردسـاالن آغـاز کنیـم و تنهـا در ایـن صورت اسـت که می
توانیـم بگوییـم فرهنـگ مصـرف بهینـه آب را از ریشـه آغاز
کـرده ایم.
تخـت شـاهی ادامـه داد :در راسـتای ترویـج فرهنـگ
مدیریـت مصرف ،پتانسـیل هـای فراوانی در اسـتان وجود
دارد کـه بـا توجـه بـه تجربیـات اداره کل بهزیسـتی اسـتان
و مشـارکت ایـن اداره کل ،برنامـه خـوب و با نشـاطی برای
بچـه هـای مهدکودکـی جشـنواره (سـفیران کوچـک آب) را
اجـرا کنیم.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب اسـتان کرمانشـاه بـا
تاکید براینکه خواهان همکاری ادارات در راسـتای اسـتمرار
بـرای برگـزاری ایـن برنامـه هـا هسـتیم و از برنامـه هایـی

شـرایط

کـه دربـاره آمـوزش و فرهنـگ سـازی عمومـی مدیریـت و
صرفـه جویـی درمصرف آب باشـد حمایت مـی کنیم ،گفت:
خواهـان تـداوم همکاری با بهزیسـتی و ارگان های مربوطه
بـرای تحقـق ایـن هـدف هسـتیم و نمـی خواهیـم ایـن
برنامـه هـا تنهـا بـه برگزاری یـک جشـنواره منتهی شـود.
تخـت شـاهی ،افـزود :برنامـه هـای متعـددی در سـطح
اسـتان بـا اولویـت آمـوزش کـودکان انجـام داده ایـم ،و تـا
پایـان سـال امیدواریـم بتوانیـم جشـنواره هـای دیگـر را با

اعضــاء و کارکنــان ایــن نهــاد

جدیـت بـه اجـرا بگذاریـم.

بــرای ارتقــاء صلــح و ســازش
و

مختومــه کــردن

پرونــده

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب اسـتان

هــا اهتمــام بیشــتری داشــته

کرمانشـاه با تاکیـد براینکه خواهـان همکاری

باشــند و ایــن بازرســیها بایــد
بــا جدیــت و دقــت و بــا ارائــه

ادارات در راسـتای اسـتمرار بـرای برگـزاری

راهــکار صــورت بگیرد.زبیــدی

ایـن برنامـه هـا هسـتیم و از برنامههایـی کـه

نیــا در ادامــه خاطــر نشــان

دربـاره آمـوزش و فرهنـگ سـازی عمومـی

کــرد :امیدواریــم در ســال جــاری

مدیریـت و صرفـه جویـی درمصرف آب باشـد

شــوراهای حــل اختــاف اســتان

حمایـت مـی کنیـم ،گفـت :خواهـان تـداوم

عملکــرد مطلوبتــری نســبت بــه
ســال گذشــته داشــته باشــند
و شــاهد ارتقــاء کمــی و کیفــی
رســیدگی بــه پرونــده هــا در
شــعب شــوراها باشــیم.

همـکاری بـا بهزیسـتی و ارگان هـای مربوطه
بـرای تحقـق ایـن هـدف هسـتیم و نمـی

خواهیـم ایـن برنامـه هـا تنهـا بـه برگـزاری
یـک جشـنواره منتهـی شـود.

گزارش  552مورد همسرآزاری به اورژانس اجتماعی
بهزیســتی

اجتماعــی تاســیس شــد و در ســال هــای بعــد

آذربایجــان غربــی گفــت:

بــه نــام اورژانــس اجتماعــی تغییــر نــام داد،

زوجیــن دارای اختالفــات

تصریــح کــرد :تعــداد  114اورژانــس اجتماعــی

بیشــترین

و  6پایــگاه خدمــات اجتماعــی در آذربایجــان
غربــی خدمــات رســانی میکننــد.وی بــا اشــاره

مدیــر

کل

مســوول

بانــوان بــا فــرا گرفتــن ایــن شــغلها مــی تواننــد

اداره فنــی و حرفــه ای

گام موثــری در جهــت کمــک بــه اقتصــاد خانــواده

شهرســتان زرنــد جلســه

بردارنــد ایشــان قالــی بافــی را از اصلــی تریــن

توجیهــی متقاضیــان قالــی

صنایــع دســتی در گذشــته و حــال شهرســتان

بافــی بــه منظــور کمــک بــه اشــتغال بانــوان شــهر

دانســت و ضمــن تشــکر از اداره منابــع طبیعــی در

مراجعــه کننــده بــه اورژانــس اجتماعــی هســتند.

یزدانشــهر در محــل تکیــه روســتای اکبرآبــاد

جهــت برگــزاری جلســات آموزشــی آمادگــی خــود

ســعید فریــور افــزود :زوجیــن دارای اختالفــات

بــه اینکــه مشــکالت اقتصــادی علــت بــه وجــود

برگــزار گردیــد.

را در جهــت آمــوزش بانــوان ایــن روســتاها اعــام

خانوادگــی

بــه

آمــدن بیشــتر همســرآزاری و در نتیجــه اختالفــات

براســاس گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی اداره

نمــود و در پایــان جلســه ابوســعیدی کارشــناس

اورژانــس اجتماعــی هســتند و بعــد از آن زوجیــن

خانوادگــی اســت ،خاطرنشــان کــرد :تربیــت

منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان زرنــد

طــرح مدیریــت جامــع حــوزه آبخیــز نیــز ضمــن

متقاضــی طــاق ،همســرآزاری و کــودکان کار در

دینــی و علمــی فرزنــدان ،رفــع معضــل بیــکاری،

در ایــن جلســه مداحــی مســوول فنــی و حرفــه

عــرض خیــر مقــدم بــه حاضریــن و تشــکر از

رتبــه هــای بعــدی قــرار دارند.فریــور بــا تاکیــد

آموزشهــای مناســب مهــارت هــای اجتماعــی از

ای بــا بیــان اینکــه مشــاغل خانگــی مهمتریــن و

رئیــس فنــی و حرفــه ای اهــداف برگــزاری ایــن

بــه اینکــه مراکــز مداخلــه در بحــران هــای فــردی

دوران کودکــی در مــدارس و حفــظ هویــت دینــی

مناســب تریــن شــغل بــرای بانــوان مــی باشــد

جلســه را تشــریح نمــود.

و خانوادگــی از ســال  79بــا هــدف بــه حداقــل

و ملــی از راه حلهــای منطقــی جلوگیــری از

رســاندن زمــان دسترســی مــردم بــه منابــع

بســیاری از آســیب هــای اجتماعــی اســت

کرمان

اکتبـر ( ۱۷مهرمـاه ) برگـزار مـی شـود و در آن طرح موضوع حمایت از بسـته
پیشـنهادی بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـه صنـدوق بین المللـی  GCFجهت

بـرای نخسـتین بار اسـت کـه چنیـن کار با کیفیتـی در بین

ضمـن اینکـه تهـک کشـاورزی مناسـب

توان افزایی بانوان روستاهای اکبرآباد -ده فیاض

بـه صـورت بالعـوض جهـت محافظت از شـبکه در مقابل ریزگردها درخواسـت
شـده است.

خوزســتان

کـودک در محـل آمفـی تئاتر شـرکت آبفا برگزار شـد ،گفت:

عکس :باشگاه خبرنگاران

مــی باشــد.

اصــاح امــور شوراهاســت و موجــب

صرفـه جویـی در مصـرف آب ،بـا حضـور کـودکان مهدهـای

از دسـترس خارج می شـود.

داشـتن چرخـه فـوالد در شـرایط

شــوراهای حــل اختــاف تاکیــد

"سـفیران کوچـک آب" کـه  15مهرمـاه با محوریـت فرهنگ

قابـل توجه آن بدون اینکه جذب سـفره های آب زیرزمینی شـود،

کنیـم ایـن در حالـی اسـت کـه نگـه

نقــش بازرســی در اصــاح امــور

فاضلاب اسـتان کرمانشـاه بـا اشـاره بـه برگزاری جشـنواره

بـازه زمانـی محـدود ریزش های زیـادی اتفاق مـی افتد که بخش

تـا از ایـن جبهـه بـه سلامت عبـور

شوراهای حل اختالف است

ارسلان فخـارزاده – کرمانشـاه /مدیرعامـل شـرکت آب و

تواند جبرانی برای کم بارشـی انباشـته اسـتان باشـد چراکه دریک

پسـت و سـمتی بایـد کمـک کننـد

بازرسی بهترین راه اصالح امور

مهدهای کودک آغاز شود

رگباری شـده است.مالشـاهی ادامه داد :بارش هـای رگباری نمی

ایثـار اسـت گفت :همـه افـراد در هر

منطقـه ای خوزسـتان اولیـن بسـته پیشـنهاد شـده از سـوی ایـران از زمـان

مصرف بهینه آب باید از

اخیـرمقـدارایـن بارش ها کم شـده و بیشـترریزش هـا تبدیل به

موجـود پذیرفتـن مسـئولیت نوعـی

مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان گفت :بسـته پیشـنهادی برق

فرهنگ سازی برای

کـرده اسـت .قبلا بـارش های مـداوم داشـتیم اما درسـال های

در شـرایط سـخت جنـگ اقتصـادی

درنشست محیط زیست

احـداث در حـال انجـام اسـت.

افـزود :نـوع ریـزش هـای اسـتان نیـزدرسـال های اخیـرتغییر

شـورای اسلامی بـا اشـاره بـه اینکه

بسته پیشنهادی برق خوزستان

در کوچـه شـماره  16بولـوار پیـروزی ،روبـهروی پـارک تازه

وی بـا بیـان اینکه کم بارشـی انباشـته اسـتان بسـیارزیاد اسـت،

نماینـده مـردم مبارکـه در مجلـس

خـود را بـه نمایـش بگـذارد.

وی گفـت :همچنیـن حصارکشـی زمیـن زبالهریـز واقـع

انتظـارجبـران کـم بارشـی انباشـته درچنـد مـاه اخیـررا نداریم.

مبارکـه مثال زدنی اسـت.

فوالدمبارکـه توانسـته اسـت توانایی

نیـز در حـال انجـام اسـت.

قـراردارد ولـی چـون بـارش های ایـن فصل قابل توجه نیسـتند،

دکتـر سـبحانی بـه مسـئولیت های

فضـا دور نبـوده و در هئیـت مدیـره

اسـدآبادی انجـام شـده و در کوچـه شـماره  3بولـوار ادیب

سیسـتان و بلوچسـتان نیـز در ایـن جلسـه گزارشـی از آخریـن

اجتماعـی در کل دوران فعالیت فوالد

در سـطح ایـن منطقـه خبـر داد.

هشـت بهشـت ،قسـمتی از سرآسـیاب و خیابـان شـهید

پیـش بینـی فصلـی ،بارندگی هـا درفصل پاییـزدرشـرایط نرمال

آن برنامـه ریـزی و فعالیـت هـای آتـی

پا کسـازی زمینهـای زبالهریـز

ایـن اقـدام در قالـب طـرح «محلـهی زیبـا» در شـهرک

وضعیـت جـوی اسـتان ارائـه کـرد و گفـت :بـراسـاس الگوهـای

کشـاورزان ارائـه میشـود تا کشـاورز طبق

شـهردار منطقـه چهـار کرمـان از

محمدحسـین مومنـی افـزود:

علـی مالشـاهی رئیـس گـروه پیـش بینی و هشـدارهواشناسـی

ناراحت هسـتیم اظهار داشـت :توجه

کـرد :حمیدرضا عظیمیان نیـز از این

بـا اعضـای هیـات مدیـره کانـون

تامیـن اجتماعـی شهرسـتان اهـواز دیـدار و گفتگـو کرد.مدیر

سیسـتان و بلوچستان گفت :طرح توسعه

فوالد مبارکـه و کارکنان و کارگران این

تامین اجتماعی اسـتان خوزستان

کارکنان شـهرداریها و جلوگیری از

رییـس شـبکه پایـش هواشناسـی

شهرداری

نکته

فـوالد مبارکـه اصفهـان بـا حضـور

سـید محمـد مرعشـی مدیـر کل

کشـت  80هـزار هکتـار کلـزا در

خبر

پا کسازی زمینهای
زبالهریز در منطقه چهار

بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران

مراسـم تودیـع و معارفـه مدیرعامـل

قدردانـی و بـا تنفیـذ حکـم مهندس

زراعـی جـاری برنامهریـزی بـرای

باال می رود

نگه داشتن چرخه
فوالد در شرایط
بحرانی تحریم

خوزستان

اسـتان گلسـتان گفت :برای سـال

امنیت تولید غذا در سیستان و بلوچستان

و سـازش کنند.

مدیرعامـل پیشـین فـوالد مبارکـه،

گلستان

بـرای کارکنـان شـهرداری بـا هدف

و کوشـش فـراوان توانسـتند 3
پرونـده مهمـی با موضوع درگیری مسـلحانه بین چنـد طایفه را

شناسـایی
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فعالیت  ٢٢کانون بازنشستگان
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بــا

همراهــی

افــزود :بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی فعلــی

آذربایجان

خانوادگــی

بیشــترین

مراجعــه کننــده
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برنامه های جنبی فرهنگی

گلستان اعالم شد

استان گلستان

و هنری نمایشگاه کتاب

بــر اســاس تفاهــم نامــه همــکاری فــی مابیــن اســتانداری

گلســتان و مخابــرات منطقــه گلســتان در خصــوص ایجــاد

گلســتان ضمــن دعــوت از مــردم

شــبکه دولــت ،جلســه ای جهــت بررســی مشــکالت راه
انــدازی ایــن ســرویس بــا حضــور مهنــدس غالمعلــی

ســبز گلســتان بــه حضــور در

شــهمرادی ،مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان  ،مهنــدس

نمایشــگاه کتــاب ،جــدول برنامــه

فاطمــه کاویانــی  ،مدیــر کل فنــاوری اطالعــات و شــبکه

هــای جنبــی فرهنگــی و هنــری
دوازدهمیــن

دولــت اســتانداری گلســتان و مســئولین فنــاوری اطالعــات

کتــاب

 ،دیتــا  ،بازاریابــی و رؤســای مخابــرات شهرســتانهای

گلستان را اعالم کرد.

گــرگان -آزادشــهر و بندرگــز بــه نمایندگــی از مخابــرات

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل

شهرســتانهای تابعــه در ســالن اجتماعــات مخابــرات

فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان،

منطقه گلستان برگزار شد.

عادلــه کشــمیری افــزود :رونمایــی از

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان

کتــاب ناشــران گلســتانی ،برپایــی

مهنــدس شــهمرادی بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه دولــت

نشســت دور همــی کتابخوانــی ،امضــا

زیربنــای دولــت الکترونیــک اســت ،اظهــار داشــت :پــس

تفاهــم نامــه هــای همــکاری بــا
محوریــت کتــاب و کتــاب خوانــی بــا

کرمـان بـا حضـور رییـس و سـایر اعضای

اعتبارات دیون دیگر به شورا ارسال نشود.

تعاونـی در خیابـان شـهید شـیروانی مورد

شـورا و شـهردار کرمـان برگـزار شـد.در این

محمـد فرشـاد ،رییـس شـورای اسلامی

بررسـی قـرار گرفـت.در ایـن رابطه شـرکت

نشسـت ،حسـین چناریـان ،رییـس

شـهر کرمـان هـم بـا تأییـد این پیشـنهاد

تعاونی دانشـگاه آزاد اسالمی پیشنهاد داده

کمیسـیون برنامـه ،بودجـه ،ایجـاد منابـع

گفـت :پیشـنهاد ایـن اسـت تـا سـقف

اسـت شـهرداری کرمان بهجای قدرالسـهم

پایدار و حقوقی شـورا با اشـاره به مصوبات

بودجهای که تصویب شـده ،ضـرورت ندارد

زمیـن حاصـل از تفکیـک ،وجـه ریالـی

ایـن کمیسـیون گفـت :در ایـن کمیسـیون

نامـهای به شـورا ارسـال شـود و در صورتی

دریافـت کنـد کـه پـس از بررسـی ،بـا این

 45نامـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت.وی با

کـه بـه جابهجایـی اعتبـارات نیـاز بـود،

پیشـنهاد مخالفت و مقرر شد این موضوع

اشـاره بـه تصویـب  35مصوبـه در ایـن

پیشـنهاد شـهرداری به شـورا ارسـال شود.

در کمیسـیون معماری و شهرسـازی شـورا

کمیسـیون ،بـه قرائـت مصوبههـای ایـن

محمدجـواد کامیـاب ،رییـس کمیسـیون

مـورد بررسـی بیشـتر قـرار گیرد.کامیـاب،

شـورا پرداخت.رییـس کمیسـیون برنامـه،

عمران و حملونقل شـورا نیز پیشـنهاد کرد

لونقـل شـورا
رییـس کمیسـیون حم 

بودجـه ،ایجـاد منابع پایدار و حقوقی شـورا

دیـون براسـاس اولویـت پرداخـت شـود؛

بهعنـوان مخالف این پیشـنهاد با تأکید بر

بـه نامههـای ارسـال شـده از شـهرداری

یعنـی ابتـدا دیـون مربـوط بـه سـالهای

اینکـه شـهرداری کرمـان بایـد بـه ازای

کرمـان مربـوط به اعتبارات سـرفصل دیون

قبلتـر پرداخـت شـود.در ادامـه ،پیشـنهاد

قدرالسـهم ،زمیـن را دریافـت کنـد ،گفـت:

اشـاره کـرد و گفـت :پیشـنهاد میشـود تـا

شـرکت تعاونـی دانشـگاه آزاد اسلامی در

شـهرداری میتوانـد زمینهـا را در مزایده با

مخابــرات مناطــق کــه بــا وظیفــه ی اجــرای امــور و ایجــاد
بســتر ارتباطــی بــه عنــوان مجریــان تفاهــم نامــه و

شــده بــرای بخــش جنبی نمایشــگاه
است.

ارتباطــی و صحــت عملکــرد شــبکه دولــت در اســتان بــه
عنــوان کارفرمــا معرفــی شــده انــد بــا همــکاری هــم بــه

هــای تخصصــی و علمــی بــا

انجــام وظایــف خــود پرداختنــد و شــبکه دولــت در اســتان

همــکاری حــوزه علمیــه الزهــرا (س)

گلســتان راه انــدازی شــددر ادامــه فاطمــه کاویانــی ،مدیــر

جامعــه المصطفــی ،نشســت

کل فنــاوری اطالعــات و شــبکه دولت اســتانداری گلســتان

تخصصــی ادبیــات کــودک بــا حضــور
" هوشــنگ مــرادی کرمانــی" ،

دولــت یــک زیــر ســاخت ســخت افــزاری و نــرم افــزاری

همایــش اســتانی بزرگداشــت حافــظ

جهــت انجــام امــور خــاص وکامــا متفــاوت از دولــت

و حافــظ خوانــی بــا همــکاری انجمــن

الکترونیــک در کشــور اســت کــه مــی توانــد جزئــی از

ادبــی حافــظ مهــر ،عصــر شــعر

عکس :پست کرمان

در توضیــح عملکــرد شــبکه دولــت اظهــار داشــت :شــبکه

دولــت الکترونیــک باشــد .در ادامه این نشســت مشــکالت

عاشــورایی و رونمایــی از مجموعــه

راه انــدازی ســرویس شــبکه دولــت در شهرســتانها –

شــعر شــاعران گلســتان بــا همــکاری

تفاهــم نامــه شــبکه دولــت بیــن اســتانداری ومخابــرات

نشــر شــانی و انجمــن ادبــی آوا

گلســتان – توســعه نقــاط شــبکه دولــت در ســطح

نمــای هیــرکان نیــز در ایــن

دهیاریها و ....مورد بررسی قرار گرفت.

نمایشگاه انجام خواهد پذیرفت.

مدیـرکل پسـت اسـتان کرمـان درجمـع اصحـاب

پیـش مـی رود .علیرضـا اکبـری مدیـرکل پسـت

رسـانه گفـت :خدمـات پسـت طـی سـال هـای

اسـتان روزجـاری هفدهـم مهرمـاه ،در نشسـت

گذشـته بـا وجـود تغییرات تکنولـوژی از یک بعدی

خبـری گرامیداشـت روز جهانـی پسـت افـزود:

خـارج و بـه خدمـات سـه بعـدی تبدیـل شـده و

خدمـات اداره کل پسـت اسـتان اکنـون بـه صورت

اکنـون از فیزیکـی بـه سـمت الکترونیکـی شـدن

عمـده در فضـای اینترنـت و بـا نـرم افزارهـای

بندر شهید رجایی فعال ترین مرز

کرمانشاه

تکنرخی حرکت کنیم

رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه گفــت :بایــد
بــه ســمت حــذف ارز  4200تومانــی و تکنرخــی شــدن
ارز پیش برویم.
کیــوان کاشــفی در نشســت بررســی مشــکالت
صنعتگــران اســتان ،مشــکالت اقتصــادی کنونــی کشــور
را تقریبــا طــی  30ســال گذشــته بیســابقه دانســت و
گفــت :طــی پنــج ســاله گذشــته  30درصــد رشــد
نقدینگــی در کشــور داشــتیم کــه در مقابــل آن رشــد
اقتصادی فقط چهار درصد بوده اســت.
وی گفــت :افزایــش قابــل توجــه نقدینگــی کشــور و
ســود  20درصــدی کــه بــه ســپرده هــا داده میشــود
باعــث شــده پــول بزرگــی بــا قابلیــت نقدشــوندگی زیــاد

متفـاوت در گوشـی تلفـن همـراه ارائـه می شـود و

دهد.علـی خـدادادی ،رییـس کمیسـیون

مشـکل مواجه اسـت ،باید از دریافت وجه

خدمات شـهری شـورا هم بهعنـوان موافق

ریالی بهجای زمین استقبال کرد.

ایـن مصوبه ،به مشـکالت مالی شـهرداری

توسـعه ایـن خدمـات در بسـتر الکترونیکـی در

اتفـاق نمـی افتـد کـه این پـروژه نخسـتین بـار در

دسـتور کار قرار دارد .مدیرکل پسـت اسـتان کرمان

کشـور اسـترالیا توسـط پروفسـور رجبـی فـرد بـه

گفت :تاکنون در کشـور آدرس اسـتاندارد نداشـتیم

عنوان یک ایرانی اجرا شـده و شـرکت ملی پسـت

لـذا شـماره واحـد برای مـکان ها نیاز مهـم و فوری

متولـی ایـن فعالیـت در ایـران اسـت .وی اضافـه

کشـور بـود و متولـی اسـتاندارد کـردن نشـانی در

کـرد :پـروژه اقتصـاد مقاومتـی اولویـت دار دیگـر

کشـور شـرکت ملـی پسـت اسـت .وی افـزود :این

پسـت کرمـان طـرح سـیماک (سـامانه یکپارچـه

طـرح در  2شـهر اسـتان کرمـان بـه عنـوان پایلوت

مدیریـت املاک کشـور) اسـت کـه بـا این پـروژه

اجرا و پس از آن به دیگر شـهرها تسـری داده می

 28دسـتگاه کـه در مـورد ملـک تصمیـم گیـری و

شـود کـه بـا ایـن پـروژه تمـام مـکان هـا صاحـب

مجـوز صـادر مـی کننـد .مدیـرکل پسـت اسـتان

آدرس واحد اسـتاندارد می شـود و بصـورت رایگان

کرمـان گفـت :ایـن شـرکت بـرای پشـتیبانی ملک

در اختیـار دسـتگاه هـا قـرار مـی گیـرد .اکبـری

در راسـتای تعییـن کدپسـتی مـکان هـا موظـف

عنـوان کـرد :پـروژه اقتصاد مقاومتی سـامانه سـینا

شـده ایـن پـروژه مهـم را در زمینـه شـفاف سـازی

بـدون همراهی دسـتگاه هـای مرتبط و اسـتانداری

ملک ها انجام دهد..

سودوکو شماره 1285

در کشــور داشته باشیم.

هرمـزگان از بیـن  ۳۲مـرز فعـال کشـور در جایگاه

مرزهای کشور ترانزیت شده است.

نخسـت ترانزیـت کاال بـا  ۳۰درصـد افزایـش قـرار
گرفت.

کـرد و گفـت :آمـار و اطالعـات جمـع آوری شـده

داریـوش باقـر جـوان در جمـع خبرنـگاران بیـان

حاکی از این اسـت که طی  ۶ماهه نخسـت سـال

کـرد :تلاش شـبانه روزی فعـاالن حـوزه حمـل و

 ۴۹۴۹ ، ۹۷هـزار تـن کاالهـای مصرفـی و مـواد

نقـل اسـتان موجـب شـد تـا هرمـزگان از بین ۳۲

نفتی از کشـورترانزیت شـد ه که این مقدار نسـبت

مـرز فعـال کشـور در جایـگاه نخسـت ترانزیت کاال

بـه مـدت مشـابه سـال قبـل ۲درصـد افزایـش

با  ۳۰درصد افزایش قرار گیرد.

داشـته اسـت .مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل

مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای

جـاده ای اسـتان همچنیـن مرزهـای پرویزخـان،

هرمـزگان افـزود :در  ۶ماهه نخسـت سـال ۱۳۹۷

باشـماق ،بـازرگان و شـهید باهنر را دیگـر مرزهایی

بندرشـهید رجایـی بـا کسـب  ۳۰درصـد از مجموع

نـام بـرد کـه در جایگاه هـای بعـدی ترانزیت ورود

ترانزیـت کاالهـای ورودی  ،مهمتریـن و فعـال

کاال بـه کشـور قـرار دارند و  ۷۳درصـد از حجم کل

ترین مرز ترانزیتی در کشور بود.

ترانزیـت کاال در کشـور از طریـق مرزهـای نام برده

وی اضافـه کـرد :در این مـدت یک میلیون و ۴۶۷

شـده صـورت مـی گیـرد و تنهـا  ۲۷درصـد متعلق

هـزار و  ۹۸۶تـن کاال از طریـق بندرعبـاس به دیگر

به سایر مرزهای کشور است.

جدول شماره 1285

اینکــه عوامــل اقتصــادی و سیاســی دســت بــه دســت
همــه داده و باعــث برآشــفتگی ایــن حجــم بــزرگ
نقدینگــی شــده ،افــزود :ایــن پــول هــر بــار ســمت یکــی
از بازارهای ارز ،ســکه ،خودرو و  ...میرود.

افقی

 - 1از پیشگامان تحلیلهای تکنیکال

عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی ایــران تصمیمــات

درباره رفتارهای بازار  -بزرگترین قاره

خلقالســاعه را مزیــد مشــکالت کنونــی کشــور دانســت

جهان

و یــادآوری کــرد :وقتــی یــک روزه تصمیــم بــه ممنوعیــت

 - 2پول سیاه  -عدد دو رقم  -آدرس

صادراتــی اقالمــی ماننــد رب گوجــه ،ســیبزمینی،
خــوراک دام و  ...گرفتــه میشــود ،تولیدکننــدگان مــا
ضررهــای میلیاردی میبینند.
وی اظهــار کــرد :نگرانیــم مشــابه ایــن ممنوعیتهــا در
آینــده بــرای ســایر محصــوالت ماننــد لبنیــات و ...نیــز
اعمال شود.
کاشــفی ســه نرخــی بــودن ارز آن هــم بــا فاصلــه زیــاد
را یکــی دیگــر از مشــکالت کنونــی کشــور دانســت و
خاطرنشــان کــرد :ارز  4200تومانــی کــه زمینهســاز
رانــت شــده بایــد حــذف شــده و قیمــت در بــازار ثانویــه
و بازار ســوم نیز باید به هم نزدیک شــود.
رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه پیشبینــی
کــرد حرکــت بــه ســمت تــک نرخــی شــدن ارز مشــکالتی
را در کشــور ایجــاد کنــد و گفــت 1.5 :تــا دو ســال زمــان
نیــاز داریــم تــا کشــور خــود را بــا تکانههــای ارزی
مطابقت دهد.
وی افزایــش قیمــت مــواد اولیــه واحدهــا و در نتیجــه
تولیــدات آنهــا را از جملــه ایــن پیامدهــا دانســت و
خاطرنشــان کــرد :در ایــن مــدت نبایــد هیــچ فشــاری
بــه واحدهــای صنعتــی وارد شــود و از قیمتگــذاری
دســتوری نیز پرهیز کنیم.
مــدت

بایــد

از

دســتورالعملهای ناگهانــی و فشــارهای روانــی بــر

پاسخ سودوکو شماره 1284

باقـر جـوان به میزان ترانزیت کاال در کشـور اشـاره

رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه بــا بیــان

بخش تولید نیز جلوگیری شــود.

محـل درآمدهای پایدار و عـوارض افزایش

کارکنـان و هزینـهی پروژههـای شـهری با

ترانزیتی در کشور

باید به سمت ارز

در ایــن

افـزود :شـهرداری بایـد درآمـد خـود را از

شـهرداری کرمـان بـرای پرداخـت حقـوق

پست گسترش می یابد

اســتانداری هــا بــا هــدف نظــارت  ،مدیریــت شــبکه

وی ادامــه داد :برگــزاری نشســت

قیمـت باالتـری بـه فـروش برسـاند.وی

اشـاره کـرد و گفـت :در شـرایطی کـه

خدمات الکترونیکی

شــرکت مخابــرات ایــران در راســتای ایجــاد شــبکه دولــت،

جملــه برنامــه هــای پیــش بینــی

بــه گفتــه کاشــفی

نشسـت عمومـی شـورای اسلامی شـهر

سـقف اعتبـارات ،نامههـای مربـوط بـه

رابطـه بـا تفکیـک قطعهزمین این شـرکت

از انعقــاد تفاهــم نامــه میــان نهــاد ریاســت جمهــوری و

ارگان هــا و نهــاد هــای فرهنگــی از

و

شدند.

عکس:شورای شهر کرمان

فرهیختــه و فرهنــگ مــدار دیــار ســر

نمایشــگاه

در 7ماه نخست امسال

دولت در دستگاههای اجرایی

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی

برای دستگیری متهم به محل زندگی وی رفته وبا مقاومت تعدادی از بستگان شخص مواجه

افزایش  50درصدی درآمد شهرداری

گلستان

گسترش وارتقاء سرویس شبکه

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

فرماندهی انتظامی مشهد گفت :ماموران پلیس درخصوص حکم قضایی بهدلیل اختالف مالی،

021-26325268
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توضیحات فرمانده انتظامی مشهد درباره تیراندازی گلشهر

 - 3کچل  -از ادات استفهام  -دهش
و بخشش  -دریای تازی
 - 4هادی جریان الکتریسیته -
سالها
 - 5شریک « -یار» مشهدی  -نوعی

طالق

 - 11فلز مایع  -مسابقات حرفهای

 - 6غیرحرفهای  -مربوط به آقایان

فوتبال  -بزرگ و درشت

 - 7رمزگونه  -پیشترین  -نوعی

 - 12یار عروس  -توپی شکمبه پر از

سبزی کوهی خوراکی

بنشن و برنج پخته که در دیگ کلهپاچه

 - 8بوی سوختن پشم  -همه  -عمده

میپزند

کاالهای صادراتی کشورهای آفریقایی -

 - 13همان بس است  -روح -

خدای باستان  -ساز موالنا

اجتناب از گناه  -از حروف الفبای

 - 9دار حضرت عیسی (ع)  -رنجش

فرنگی

 -معدن

 - 14دارای جایگاه اول فناوری نفت و

 - 10پول اولیه تجارت  -از توابع استان

گاز در منطقه  -رهایی  -قبیله کریمخان

کردستان

 - 15خرمافروش  -رییس بانک
مرکزی ایتالیا

عمودی

 - 1غیر  -پول فلزی  -مدیر معامالت
پنبه نیویورک در سالهای  1878و
 1880با نام کوچک «دیکنز»
 - 2محل خرید و فروش اوراق بهادار -
پول خارجی  -عدد ماه  -نقره
« - 3هرگز نه» تازی  -مشهور -
سردسیرها  -عالمت مفعول بیواسطه

 - 4مفرد  -واژه و سخن  -همسایه
 - 5پسوند شباهت  -از قدرتهای
اقتصادی اروپا  -غذای مرغ
 - 6درجه حرارت  -موشواره  -ترازنامه
 - 7ناامید  -پیوستگی  -هستم -
یازده
 - 8تورم  -قطع شدن  -گوسالهای که
سامری برای پرستیدن ساخت

 - 9سودای ناله  -آماس  -رنج و درد

 -وزیر مالی انگستان  -عنصر نمکی

 - 14جدید ترکی « -یک» عامیانه -

 -امر به درآمدن

 - 12شدیدتر  -فوق  -محبت و

قوت الیموت  -پاندول ساعت

 - 10داالن و دهلیز  -از سازها شبیه

دوستی

 - 15عقیده درونی  -بزرگترین کشور

پیانو  -دشمن

 - 13مخفف ساده  -محل خرید و

صادرکننده محصوالت آمریکا  -از انواع

 - 11مهمترین محصول صادراتی ایران

فروش پول  -کم کردن  -زاییدن

تورم

10003432117834

گوگل از یک قرارداد با پتانسیل ارزش  ۱۰میلیارد دالر کنارهگیری کرد .این غول فناوری تصمیم گرفته است تا از

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

رقابت برگزار شده توسط پنتاگون که در حوزه خدمات پردازش ابری برگزار میشود ،بیرون برود .پروژه آتی پنتاگون
با هدف تسریع در تبادل داده میان وزارت دفاع آمریکا و افسران نظامی این کشور در تمامی نقاط جهان ،طراحی

021-26325268

شده است.

خبر

گمرک

گوگل

www.payamema.ir
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دنیای
مجازی

فیسبوک

مدیــرکل مرکــز واردات و امــور
گــوگل گوشــی پیکســل  ۳خــود را

مناطــق آزاد گمــرک کشــور گفــت:

بــه همــراه چنــد محصــول دیگــر

 90درصــد کاالهایــی کــه وارد

معرفــی کــرد .گوشــی گــوگل در واقــع

گمــرک میشــوند کمتــر از ســه

جدیدتریــن پرچمــدار اندرویــدی

روز ترخیــص میشــوند .بیشــتر

اســت کــه بــه همــراه پیکســل

موبایلهــای وارداتــی از گمــرک

اســلیت ( )Pixel Slateو گــوگل

ترخیــص شــده اســت و حــدود ۱۰۰

هــوم هــاب (Google Home

هــزار گوشــی در حــال ترخیــص از

 )Hubدر معــرض دیــد عالقهمنــدان

گمــرک اســت.

شــرکت فیــس بــوک دو دســتگاه
جدیــد بــه نــام هــای «پورتــال» و
«پورتــال پــاس» را بــرای برقــرای
تمــاس ویدئویــی رونمایــی کــرده
اســت .ایــن دســتگاهها اکنــون بــرای
تحویــل مــاه نوامبــر پیــش فــروش
میشــو ند .

قــرار گرفــت.

یکی ازدالیل مرگ فوک خزری درایران گیرکردن درتورهای

اینهمه «نمائید» ،آن هم با همزه ،و نبود نیمفاصله هیچ،

صیادی و خفگیه .با شروع فصل صید و افزایش ماهیگیری احتمال

دستکم «خالسه» را همان «خالصه» بنویسید در سامانه

گیرکردن فوکها درتوربیشترمیشه .که اگربه موقع دیده بشن

مجوز چاپ کتاب.

میشه نجاتشون داد .فوکها پستاندارند و برای تنفس نیازبه

@khabgard

اکسیژن هوا دارن@samanehfaezi .

در آخرین آپدیت کیبرد گوگل (جیبورد) الفبای لری

تصویری ازیک خودروی تصادفی که گفته میشود برادریکی

شمالی و جنوبی و تالشی اضافه شده .لیست کیبورد

ازاعضای شورای شهرتهران ازآن به عنوان خودروی شخصی

مربوط به زبان و گویشهای ایرانی رو در زیر میبینید.

استفاده کرده و آن را به این روزرسانده ،درحالی درشبکههای

پیشتر ترکی خراسانی نیز اضافه شده بود.

اجتماعی دستبهدست میشود که شورا بیانیه داده :او «راننده»
خواهرش است و خسارت هم توسط بیمه جبران میشود.

#رشتو
دهـه  60؛ بهـرام شـفیع بـا هیکلـی تنومند ،بـا صدایی
کاملا مردانـه و گـرم ،بـا جمالتـی کمـی طوالنـی که در
هنـگام صـرف شـدن فعل آنها احسـاس نفـس تنگی
بـه تـو دسـت مـی داد و بـا خیلـی خصوصیـات دیگر
گزارشـگر اول آن روزهـا بـود.
فوتبالهایـی کـه زنده پخش نمیشـدند امـا پخش با
تاخیـر آنها هـم بزرگترین تفریح ما بـود .بازیهایی
بـود کـه میرفـت انتهـای برنامـه پرطرفـدارش ،وقتـی

کـه همـه چیـز تمام شـده بود و حـاال نوبت بـه فوتبال

بعضی تکیه کالم های شفیع:

بایـد اسـطقسدار و محکـم باشـد .یعنـی چارچـوب

میرسـید .بهـرام شـفیع از همـان موقـع در خاطرههـا

«اگـر سـه چهار تا دروازه را بگـذاری روی هم ،میخورد

محکمـی داشـته باشـد ،سـفت باشـد خیلـی از ایـن

ماند.

فرستادم.

اسـمش را (بـه عنـوان خواننـده) دیـده بودم.

بـه تیـر افقی باالیی!» «هنگامی که شـوت یک بازیکن

کلمـات و عبـارات قدیمـی اسـت و اصطالحـا مال بچه

از روز امتحان گویندگی و گزارشگری در دبیرستان البرز

شـفیع در جوانـی بهتریـن گزارشـگر صداوسـیما بـود و

سـینه آسمان را می شکافد».

تهرونهـای قدیمـی.

دو نفـر بـه تلویزیـون میرسـند .بهـرام شـفیع و بهـروز

غیبتهـای گاه و بیگاهـش بـرای مـا عشـق فوتبالها

افشـار گوینده خبر.

جانـکاه بـود کـه بـه جـای او صـدای زیـر صالـح نیـا را

گـره خـوردن بهرام شـفیع بـا برنامـه «ورزش و مردم»

یـا «یک ضربه اسـطقس دار» و یا شـمردن ثانیههای

مربـوط اسـت بـه کنارهگیـری مجیـد وارث ،گزارشـگر و

مسـابقه تـا نشـان دهد «وقـت چندانـی باقـی نمانده

شـفیع :مـادرم بـا خالـهام سـبزی پـاک میکردنـد که

مجـری قدیمـی از ایـن برنامـه .دو سـه هفتـه پیـش

است».

بشنویم.

چشمشـان میخـورد بـه روزنامـهای کـه زیر سـبزیها

شـفیع درسخوانده امیرکبیر اسـت البته تحصیلش را

بهتریـن گـزارش او برزیل-فرانسـه  1986اسـت.

قـرار داشـت و آگهـی آزمـون صداوسـیما بـود .بـه مـن

آنجـا نیـز به پایان نرسـاند و به دالیلی از این دانشـگاه

مسـابقهای کـه بـا واژه ترکیبـی گل مدرسـهای در ذهن

میدانسـت او همچنـان و شـدیدا دلخـور اسـت.

توضیـح خـودش :نمیدانـم اسـطقس را بـا «ط»

گفتنـد تـو کـه همـه چیـز را بلنـد بلنـد میخوانـی برو

رفـت .چنـد سـالی چرخیـد تـا اینکـه دانشـگاه آزاد راه

مـا میمانـد .وقتـی کاره کا پـاس مولـر را بـه طـاق

شـفیع افتـان و خیزان سـه دهه ورزش و مـردم را اجرا

دسـتهدار مینویسـند یـا بـدون دسـته! آن موقـع در

امتحـان بـده .نـگاه کـردم ،دیـدم فـردای آن روز مهلت

افتـاد و او مـدرک «علوم سیاسـی»اش را گرفت.

چسـباند…

کرد .تـا همین جمعه.

پامنـار کفاشـی داشـتیم کـه همیشـه میگفـت کفش

تمـام میشـود .سـریع مدارکـم را جمـع کـردم و

یـادم هسـت در کیهـان ورزشـی و صفحه د.اسـدللهی

کـه شـفیع را دیـدم از وارث تعریـف میکـرد ،اگرچـه

وزیر ورزش ،بسیاری از پیشکسوتان فوتبال و ورزشهای

ایرانی ها در توییتر

آگهی مناقصـه

دیگر ،بازیگران و مردم درگذشت بهرام شفیع ،مجری

«ورزش و مردم» را تسلیت گفتند.

چه میگویند؟

@pejmanrahbar

شماره /40د97-7/م

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد :اجــرای پــروژه هــای زیــر را بــه صــورت
جداگانــه و بــه شــرح ذیــل از محــل اعتبــارات عمرانــی ( اســناد خزانــه اســامی ) و از طریــق
برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای ( همــراه بــا ارزیابــی کیفــی جهــت ردیــف هــای او

سروش میگوید:
واضحتریــن چیــزی کــه از روز جهانــی کــودک تــوی ذهنــم

 )) ۲و بــر اســاس فهــارس بهــای ســال  ۹۷بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از

مونــده ،نا ناســتاپ کارتــون پخــش کــردن شــبکه یــک از صبــح تــا

کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای گواهــی صالحیــت انجــام کار در رشــته آب (ردیفهــای او )۲

 ۷شــبه .زمانــی کــه تایــم کل برنامــه کــودک تلویزیــون  ۳ســاعت
نمیشــد ،یــک روز در ســال اینطــوری بــه بچههــا حــال مــیدادن.

و ابنیــه (ردیفهــای  ۳و  )۴و گواهــی صالحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی باشــند دعــوت مــی

البتــه بــه مناســبت روز جهانــی کــودک و تلویزیــون بــود فکــر کنــم؛

شــود ضمــن ارائــه مجوزهــای مزبــور تــا پایــان وقــت اداری  ( 97/7/26ردیــف هــای ۳و  )۴و

ولــی بههرحــال.

تــا پایــان وقــت اداری  ( 97/7/28ردیفهــای او ) ۲جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر

سلیمانی میگوید:

قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار  ۲۲بهمــن مراجعــه نماینــد .ایــن مناقصــه در ســایت

حــاال کــه  CFTهــم  -بــا اینهمــه هیاهــوی غیرضــروری
 -تصویــب شــد و تــب و تا بهــا تــا تصمیــم شــورای نگهبــان

شــرکت مهندســی آب و فاضــاب بــه آدرس  www.abfakerman.irموجــود میباشــد.

فروکــش کــرد؛ امــا تهدیدکننــدگان و خودنوا بپندارهــای زمــان
توجــه داشــته باشــند کــه حرکــت در مســیر خطکشــی شــده فــان
شــبکه امنیتــی و از رهبــری انقالبیتــر شــدن ،عاقبتــی بهتــر از
اهالــی تیرانــا نــدارد!
پویــان فخرایی میگوید:
پســرعموی پــدرم ،اســتاد تمــام دانشــگاه تهــران ،بــا مــدرک
دکتــرا از کانــادا, ،در ۵۳ســالگی ســرطان نــادری گرفــت.
بــه او گفتنــد بــه کانــادا بــرو ،امــکان درمــان بیشــتر اســت .گفــت

ردیف
رونوشت آگهی حصروراثت

در کالســه پرونــده  970408حــوزه 7
شــورای حــل اختــالف تالــش آقــای

ســید محمدصدیــق قطبــی راد فرزنــد
محمــد توفیــق دارای شــماره شناســنامه  300از ایــن
شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح

چــرا پزشــکان مملکتــم را تحقیــر میکنیــد؟ گفتنــد میمیــری،

داده اســت کــه مرحــوم شــیماء محمدیــان در تاریــخ

گفــت بمیــرم هــم میشــوم تجربــه بــرای پزشــکان مملکتــم.

 97/6/6در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود

او فــوت کرد ،اما تــن به تحقیر نداد.

بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه -1 :کشــف الدیــن محمدیــان دارای ســند ســجلی
شــماره  861صــادره از حــوزه  3تالــش نســبت پــدر
-2طاهــره مرادخــواه نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره

فهیمــه طباطبایی میگوید:

 2883صــادره از حــوزه  3تالــش نســبت مــادر -3

مــا خبرنــگاران نوشــداریم بعــد از مــرگ ســهراب،

ســیدمحمد صدیــق قطبــی راد دارای ســند ســجلی

میگذاریــم دیــوار مدرســهای بریــزد ،دانــش آمــوزی در آتــش
بخــاری نفتــی کالس بســوزد ،میــن خنثــی نشــد های در مدرســه
دســت دانــش آمــوز را قطــع کنــد ،بعــد شــروع کنیــم بــه فریادهــای
بیســرانجام؛ چــرا وقتــی بودجــه ســازمان نوســازی مــدارس چهــار
ســال اســت کــم شــد ،صدایمــان در نیامــد؟

شــماره  300صــادره از حــوزه  3تالــش نســبت همســر
 -4ســیده تبســم قطبی راد دارای ســند ســجلی شــماره
 2620873878صــادره از حــوزه  3تالــش نســبت
دختــر اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت
مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی
مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت
یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه  7تالــش
واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم
دارد و اال گواهــی صــادرو هــر وصیتنامــه جــز ســری
و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه
اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه  7تالش
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آگهی حصر وراثت

آقــای ســعید شــهرت ناصــری نــام
پــدر فاخــر بشناســنامه  10099صــادره
ازاهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم
مرحــوم فاخــر شــهرت ناصــری بشناســنامه
 3086صــادره اهــواز در تاریــخ  97/07/08در
اهــواز اقامتــگاه دائمیــش فــوت ورثــه اش
عبارتنــد از  -1 :متقاضــی بــا مشــخصات فــوق
 -2مســعود ناصــری ش ش  /378اهــواز -3
فاضــل ناصــری ش ش  /496اهــواز (پســران
متوفــی) -4لیــال ناصــری ش ش /1740545168
اهــواز  -5امــل ناصــری ش ش  /2218اهــواز
(دختــران متوفــی)  -6نــوروزه حزبــاوی ش ش
 / 1888اهــواز (همســر متوفــی) و ال غیر.اینــک
بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در
یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض
دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه
بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

شورای حل اختالف شهرستان کارون
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رشته

شرح کار

موردنیاز

احداث و تکمیل مخزن  ۳۰۰۰مترمکعبی نودژ و تاسیسات
جانبی
احداث مخزن  ۳۰۰۰مترمکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی
اجرای حصار مخزن 26000

مترمکعبی زرند

اجرای حصار مخازن توابع شهرستان زرند

آب
آب
ابنیه
ابنیه

مبلغ برآورد(ریال)
19/784/494/401
21/301/370/042
2/998/115/046
2/869/283/932

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت  :ردیف های ۳و ۴ساعت  ۱۵مورخ 97/8/6

مبلغ ضمانت شرکت در
)فرایند اجرای کار(ریال
989/300/000
1/065/068/500
150/000/000
143/500/000

تاریخ افتتاح پاکت های الف وب وج  :ردیف های  ۳و  ۴ساعت  ۹مورخ 97/8/7
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت  :ردیف های  ۱و  ۲ساعت  ۱۵مورخ 97/8/12
تاریخ افتتاح پاکت های ارزیابی کیفی :ردیف های او  ۲ساعت  ۹مورخ 97/8/13
تاریخ افتتاح پاکت های الف وب وج  :ردیف های او  ۲بعد ازارزیابی کیفی به اطالع شرکت کنندگان می رسد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

بحران کمآبی را جدی بگیریم

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :صابر خدیشی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

فاطمه خواجویی

مدیر مسوول و سردبیر :روح ا ...خدیشی

پنجشنبه  19مهر 1397
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چاپ کرمان :مهدوی ()03432134838

دیالوگ

دبیر عکس :یاسر خدیشی

آگهیهای تهران :مجید مهربان
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رسانه :یاس حسنیه
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نمایش

کى باور مىکنه من اینجا منتظرم شوهرم از
خواستگارى برگرده...

نمایش «نزدیک و نزدیکتر»

(شبهنمایشی درباره نمایش) از  ۲۲مهر ماه

فیلم

فیلمهای

کتاب

سینمای کودک و نوجوان

در هفته ملی کودک به صورت رایگان و

به تماشاخانه استاد انتظامی میآید.

است.

فیلمنامهای درباره آخرین فیلم مرحوم
تختی» است که به صورت نیمهتمام

باقی ماند و به پایان نرسید.

عکس نوشت

طنزیمات

کتاب «مرشد و پهلوان»

علی حاتمی با عنوان «جهان پهلوان

در سالن سینما تئاتر کانون اکران شده

لیال

پیام ما دیروز

توزیع:موسسه اطالعات ()02129999

چاپ تهران :ایرانیان ()02155275770

دبیر تحریریه :رضا عبادی زاده

09357973092

ایمیلnews@payamema.ir :

دنیای مجازی :سروش بیات پور

طراحی نامواره :محمد خضری مقدم

09382399083

سامانه پیامکی10003432117834 :

استانها :تیوا صمدیان

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

خواجوی کرمانی
بی الله رخان روی بصحرا نتوان کرد

مردان دلربا

بی سرو قدان میل تماشا نتوان کرد
کام دلم آن پسته دهانست ولیکن
زان پسته دهان هیچ تمنا نتوان کرد

یاسر سیستانی نژاد

همیشه پیش از آنکه بخواهی

طنزیماتچی

لحظه عزیمت ناگزیر می شود

گفتم مرو از دیدهٔ موج افکن ما گفت
پیوسته وطن برلب دریا نتوان کرد
چون الله دل از مهرتوان سوختن اما

روزنامــه شــهروند دربــاره حضــور اکبــر عبــدی ،محســن مخملبــاف،

اسرار دل سوخته پیدا نتوان کرد

جــواد رضویــان ،محمــود بصیــری و ...بــه عنــوان بازیگــر زن در

تا در سر زلفش نکنی جان گرامی

ســینمای ایــران نوشــت«:چه مــردان دلربایــی!»

پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد

تغــار؛ کــف دســتش را روی دهانــه اش گذاشــته بود و به نمایشــنامه

آنها که ندانند ترنج از کف خونین

فروغ

ای فکــر مــی کــرد کــه بــه زودی قـرار بــود خلــق کنــد .شــاهد عینکی

دانند که انکار زلیخا نتوان کرد

بایــد نقــش ســتون قصــر پادشــاه را بــازی مــی کــرد .طنزیماتچی و

از بسکه خورد خون جگر مردم چشمم

مخاطــب خــاص هــم شــاه و ملکــه بودنــد .امــا یــک بازیگــر زن هم

دل در سر آن هندوی الال نتوان کرد

نیــاز بــود تــا علیــه پادشــاه توطئــه کنــد .تغــار نتوانســت بازیگــری

بی خط تو سر ٔ
نامه سودا نتوان خواند

بــرای ایــن نقــش پیــدا کنــد .ناگهــان فکــری بــه ســرش زد .بــا
خــودش گفت«:لبــاس زنانــه بــه جنــاب طنزیماتچــی می پوشــانیم

بی زلف تو سر در سر سودا نتوان کرد

و مــی فرســتیمش روی صحنــه ،مثــل اکبــر عبــدی!»

گیسوی تو گر سرکشد او را چه توان گفت

طنزیماتچــی و مخاطــب خــاص و تغارنــاز زیــر درخــت گالبــی

با هندوی کژ طبع محا کا نتوان کرد

تجمــع کــرده بودنــد و دربــاره تئاتــر گفتگــو مــی کردنــد .تغارنــاز
مــی گفت«:بــه نظــر مــن بلیــت لــو مِ قدالــی َالــزون َتــل کنیــم تــا

عکس:

هر لحظه پیامی دهدم دیده که خواجو
بی می طلب آب رخ از ما نتوان کرد

پگاه قدیری

تغــاال هــم بتونــن بیــان ».مخاطــب خــاص مــی گفت«:نــه همــون

از دست مده جام می و روی دالرام

 250هـزار تومــن خوبــه! بــا کالســا بیــان!» تغارنــاز گفت«:یعنــی مــا

کارام دل از توبه تقاضا نتوان کرد

تغــاال بــی کالســیم ،مخاطــی جــون؟» مخاطــب خــاص گفت«:نــه
عزیــزم ،منظــورم ایــن نبــود کــه!» تغــار؛ از پنجره صــدا زد«:دوســتان
تشــریف بیاریــن پالتــوی تغارنیــوز!» مخاطــب خــاص دســتش را

روزی که کوروش بزرگ ایجاد

جلــوی دهانــش گرفــت .ریــز خندیــد و گفت«:پالتــوی تغارنیــوز!

خــدا َنکُ َش ـتِت تغــاری!» گــروه بــه تغارنیــوز رفتنــد .تغــار شــروع

جامعه مشترک المنافع جهانی و

بــه صحبــت کرد«:ضمــن عــرض ســام و خســته نباشــید خدمــت
و یــک بازیگــر زن کــم داریــم .بــر آن شــدم کــه یــک مــرد نقــش
زن را بــازی کنــد .بدیــن ترتیــب جنــاب طنزیماتچــی در دو نقــش
پادشــان و زن توطئــه گــر بــازی مــی کننــد .زن توطئــه گــر از در قصــر
وارد مــی شــود و پادشــاه را مــی کشــد ».طنزیماتچــی چشــم غــره
ای رفــت و گفــت«:اوال ً مــن چنیــن نقشــی بــازی نمــی کنــم .ثانیـ ً
ـا
مــن چــه طــوری همزمــان هــم شــاه باشــم و هــم زن و بیایــم و
خــودم را بکشــم؟» تغــار؛ ســتون فقراتــش را خارانــد و گفت«:فکــر

اینجــاش رو نکــرده بــودمُ .خــب! مــی گیــم شــاهد عینکــی زن

پــوش بشــه و شــما رو بکشــه ».شــاهد عینکــی در چارچــوب در
ظاهــر شــد .پشــت کلــه اش را خارانــد و گفت«:مــن کــه ســتون
قصــرم .اگــه از جــام تکــون بخــورم .قصــر خ ـراب میشــه ».تغــار
خندیــد و گفت«:عجــب هــم تــوی نقشــش فــرو رفتــه .خــب یــه
لحظــه پادشــاه رو بکــش و برگــرد ســر جــات کــه قصــر خراب نشــه.
مــرد دلربایــی هــم هســتی ».و غــش غــش زد زیــر خنــده.
تغارنــاز روبــان صورتــی اش را لمــس کــرد و گفت«:بــه نظــر
مــن مخاطــی جــون دو نقــش بــازی کنــه .هــم ملکــه و هــم زن
توطئــه گَل .بیــاد پادشــاه لــو بکشــه و بَلگَلــده و ِب ِلــه!» گونــه هــای

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

دوســتان .از آن جایــی کــه بنــده در حــال نگارش نمایشــنامه هســتم

حقوق انسان را اعالم کرد

بیسـتم مهرمـاه ( 12اکتبـر) سـالروز اعلام
تشـکیل دولـت سراسـری (واحـد) ایـران در
سـال  539پیـش از میلاد و نیز سـالروز اعالم
ایجـاد جامعـه جهانـی ملـل مشـترک المنافـع
ایـران و حقـوق انسـان اسـت .بـه ایـن ترتیب،
امسـال و در ایـن روز ،ایـران دو هـزار و 555
سـاله شـده و زادروز ایـن کشـور اسـت.
کـوروش بزرگ (سـیروس = سـایرس Cyrus
 )the Greatدر اکتبـر سـال  539و پـس از
تصـرف شـهر بابل کـه طبق محاسـبات تقویمی
 12و یـا  13اکتبـر صورت گرفت تاسـیس ایران
واحـد (مسـکن سـه طایفـه ایرانـی پـارس،
مـاد و پـارت ـ پـارس هـا در جنـوب و شـرق،
مادهـا در غـرب از محـور ری و پـارت هـا =
خراسـانیان کـه تاجیـک هم خوانده می شـوند
در شـمال شـرقی) و نیـز فرضیـه خـود ـ ایجاد

یـک جامعـه جهانـی مرکـب از ملـل مشـترک

ظالـم نسـبت بـه بیشـتر اتبـاع کـه قلمـرو آن

المنافـع دارای یـک دولـت انتخابـی واحـد را

تا سـاحل شـرقی مدیترانه امتداد داشـت و در

اعلام داشـت تـا جنـگ ،فقـر و تفـاوت هـا از

 90كیلومتـری جنـوب غربـی بغداد امـروز و در
كنـار فـرات و مجاورت شـهر ّ
حله واقع شـده 12

ملـل مشـترک المنافـع ایـران اعالم داشـت که

و یـا  13اکتبـر سـال  539پیـش از میلاد بـه

مـی تواننـد دیـن ،زبان و رسـوم خـودرا که این

دسـت ارتـش ایرانیـان افتـاد و کـوروش بزرگ

رسـوم ناقـض اخالقیـات و رفتـار نیک نباشـند

وارد آن شـهر شـد و تحقـق آرزوی خـودرا كـه

حفـظ کننـد و قـول داد کـه مقامـات ایـن ملل

ایجـاد یـک جامعـه جهانـی مشـترک المنافـع

نیـز محلـی باشـند (نـه اعزامی از نقـاط دیگر).

بـود اعلام داشـت و تالشـهای  20سـاله اش

بـه ایـن ترتیب کـوروش از امپراتـوری ایران به

را بـرای تحقـق امپراتـوری پارسـیان بـه عنـوان

نـام یـک جامعـه مشـترک المنافع یـاد کرده و

پایـه جامعه جهانی مشـترک المنافع برشـمرد.

«جهـان یـک دولتـی» مرکـب از ملل
خواهـان
ِ

در همیـن شـهر بـود كه كـوروش حقوق انسـان

میـان بـرود .وی سـرزمین هـای متصرفـی را

دارای اسـتقالل در امـور داخلـی شـده بـود کـه

نمایش

نمایش کمدی «خرس»

از  ٢١مهر تا  ٢آذر ماه ساعت  ٢٠در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران
اجرا می شود.

را اعلام كـرد كـه لـوح اسـتوانه شـکل حـاوی

اندیشـمندان در دو سـه قـرن اخیـر آن را راه

متـن آن ،از آن زمـان تاكنـون باقـی مانـده و

حـل مسـائل جـاری بشـریت دانسـته انـد کـه

نخسـتین اعالمیـه حقوق بشـر بشـمار می آید.

همچنـان دچـار جنـگ و مشـکالت اجتماعی ـ

وی بـر همیـن اسـاس ،یهودیـان زندانی دولت

اقتصـادی و نقـض حقوق طبیعی بشـر و آزادی

بابـل را آزاد و روانـه زادگاه شـان سـاخت و بـه

ها ست .

هزینـه ایـران شـهرهای آنـان ازجمله اورشـلیم

شـهر بابـل (بابیلـون = بابیلـو) پایتخـت یـک

را بازسـازی کـرد .در کتـب دینی از کـوروش به

دولـت بـه همیـن نـام ـ و بـه بـاور مورخـان؛

نیکـی یاد شـده اسـت.

مخاطــب خــاص ســرخ شــد .بــا گریــه گفت«:نــه مــن دســتم رو
بــه خــون جنــاب طنزیماتچــی آلــوده نمــی کنــم .مــن بــا ایشــون
در اول نمایــش پیمــان وفــاداری بســتم .ایشــون مــرد دلربایــی

هســتن .مــی دونــی؟» تغــار گفت«:امــا ملکــه و زن توطئــه گــر
دو تــا شــخصیت هســتن کــه شــما هــر دو رو داریــن ».مخاطــب
خــاص فریــاد زد«:یعنــی مــن دو شــخصیته ام؟ محالــه .مــن
هیــچ اختــال روانــی نــدارم .من ســالم ســالمم ».و خشــمگین از

سال گشت

سال گذشته در روزنامه پیامما

نمایشنامه

به صحبت مسوولین سپاه درباره

جمعه  ۱۹و  ۲۰مهر در خانه نمایش

دستگیری مهدی جهانگیری برادر معاون

مهرگان برگزار میشود.

اول رییس جمهور پرداختیم

در تغارنیــوز بیــرون رفــت .تغــار دوبــاره دســت بــر ســتون فقـرات
گرفــت و بــا خــود گفت«:مشــکل تــازه! حــاال بایــد یــک زن پــوش
هــم پیــدا کنیــم کــه نقــش ملکــه رو بــازی کنــه ».و نگاهــی بــه
شــاهد عینکــی انداخــت .شــاهد عینکــی چشــم هایــش را گــرد
کــرد و گفت«:چ ـرا ایــن جــوری نــگاه مــی کنــی؟» طنزیماتچــی
هــم بــا چشــم هــای گــرد گفت«:راســت مــی گویــد چــرا ایــن
جــوری نگاهــش مــی کنــی؟ نکنــد انتظــار داری ایــن زن مــن
بشــود؟» تغــار گفت«:نقــش زن!» شــاهد عینکــی آهســته روی
زمیــن خــم شــد .دمپایــی هایــش را بــه دســت گرفــت .دویــد و
در افــق محــو شــد .موبایــل تغارنــاز بــه صــدا در آمد .گفت«:ســام
عزیــزم .باشــه ،باشــه ،اومــدم» و از در بیــرون رفــت .طنزیماتچــی
زیــر چشــمی نگاهــی بــه تغــار انداخــت .بــه طــرف او خیــز
برداشــت .تغــار را ســر و تــه کــرد و روی آن نشســت.

نمایشنامهخوانی «ضحاک»

با

کارگردانی بیژن زرین روزهای پنجشنبه و

رسانه درآینه تصویر
دوهفته نامه تندیس شماره  ۳۷۳منتشر شد.
طرح جلد این شماره به تصویری از استاد زندهیاد محسن
وزیری مقدم اختصاص دارد.

